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స్ వా త్ ం త్ ర్య పు  బీ జ ం  
చాలా కాల్ం క్రిత్ం ఒక మోహన ఉండేవాడు. 

అపపట్ల  డబుబున్నవాళ్ల పిల్లల్ంతా ఇంగాలండ్ లో చదువకోవాల్ని కల్ల్ు కనేవాళ్ుళ. 
మోహనదీ  అదే  కోరక.  అయితే  ఆ  రోజులోల  పరిధాన్మంత్ురిల్  పిల్లల్  దగగరకూడా  మరీ  ఎకుకవ 
డబుబుల్ు  ఉండేవి  కావ.   మోహన  ఇంగాలండుకు  వెళ్ళ  త్న్  బటటల్ు  త్నే  ఉత్ుకుకనానడు;  త్న్ 
జుటుట  త్నే  క్షవరం  చేస్టుకునానడు;  త్న్వంట  త్నే  వండుకునానడు-  బానే  చదువకునానడు 
కూడాన్ు. వెన్క్క వచాచాక మంచి ఉద్యగమే దొరక్ంద్- మరో దేశంలో.  

ఈస్ర ఆ దేశానిక్ వెళ్ళడు ఉతాసాహంగా.  స్టూటూ, బూటూ వస్టుకొని, మంచి ట్పీ పెటుటకొని, 

విదేశాలోలఎలా  గౌరవనీయుడిలాగా  ఉండాలో  అంత్కంటే  బాగా  త్యారై  వెళ్ళడు,  పడవలో. 

అకకడ  రేవలో  ద్గి,  త్న్ు  వెళ్ళల్సాన్  ఊరక్  వెళ్ళ  రైలెక్క  కూరుచానానడు.  చుటూట  కూరుచాన్న 
విదేశ్యుల్క్  మోహన  వాల్కం  న్చచాలేదు.   నీల్  రంగు  వస్టుకున్న  న్కక   కనిపించింద్  వాళ్ళక్. 

మోహనని ద్గి పొమమనానరు.  

"ద్గన్ు. నేన్ూ టిక్కటుట కొన్ుకుకనానన్ు మీలాగానే" అనానడు మోహన.    

"అయినా కుదరదు- ద్గి పోవాల్సాందే" పటుట పట్టరు వాళ్ుల.  
"ఎందుకు  కుదరదు?  నేన్ూ  మీలాంటి  వాడినే.  నేన్ూ  చదువకున్నవాడినే"  అనానడు  మోహన 
మొండిగా. 

"నీలాంటి కూలీల్తో కల్సి పరియాణం చేయం" అనానరు వాళ్ుళ, రచిచాపోత్ూ. 

"నేన్ు కూలీని కాదు- నేన్ూ మీలాగా ఇంగ్లషు మాట్లడతాన్ు" అనానడు మోహన.  
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వాళ్ుళ న్వావారు ఎగతాళ్గా- "నీ రంగు చూస్తనే తెల్ుస్తంద్ న్ువెవావరవ. ద్గుతావా, లేద?" అని 
త్నిన, మెడపటిట బయటిక్  గెంటేశారు మోహనని. 

త్న్ు  ఎకాకల్సాన్  రైల్ు  త్న్న్ు  వద్లేసి  వెళ్ళపోయేస్టరక్,  వరణ  వివక్ష  అంటే  ఏమిట్  తెల్సివచిచాంద్ 
మోహనకు.  అన్ుభవిస్తగానీ ఏదనైా తెల్సిరాదు. 

కోపం  వచిచాన్  మోహన  పరిభుతావాల్  గురంచి,  పరపాల్న్  గురంచి  చద్వాడు;  మాన్వ  హకుకల్ 
గురంచ, మంచి చెడుల్ గురంచ చద్వాడు.  'మంచికోస్టం నిల్బడటం అవస్టరం' అన్ుకునానడు; 

అందరనీ కల్ుపుకు పోతే త్పప పరియోజన్ం లేదన్ుకునానడు.  త్న్కు లాగానే అవమానాల్ పాల్ు 
అవత్ూ, గుడలనీరు కురికుకకొని  బర్త్ుకుత్ున్నవాళ్లని అందరనీ ప్రిరేపించాడు.  దేశంకాని దేశంలో 
అనామకుల్ుగా  జీవిస్టుతన్నవాళ్లంతా  హకుకల్కోస్టం  పోరాటం  చేశారు.   చివరక్  పరిభుత్వాం  ద్గి 
వచిచాంద్. వాళ్లకీ హకుకల్చిచాంద్. 

వెన్క్క  వచిచాన్  మోహన  స్టూటు  బూటు  వద్లేశాడు.  ట్పీల్ు,  టైల్ు 
అంటే  ఇపుపడు  అత్నిక్  అస్టహయం  వసింద్.  ఇవనీన  మన్  బానిస్టతావానిక్ 
పరితీకలాలగా  కనిపించాయి.   ఒకపుపడు   విదేశ్యుల్  అల్వాటలన్ు 
అన్ుకరంచిన్  ఆ  మోహనదస్  ఇపుపడు  బాపూజీగా  ఎద్గాడు.  మన్ 
స్వాత్ంతోరియోదయమానిక్  స్టూఫూరతగా  వెల్గాడు.  చివరక్  "వీళ్ల  దేశం  న్ుండి 
వెళ్ళపోతేనే న్యంలే" అని బ్రిటిష్వాళ్ుళ అన్ుకునేటుల చేశాడు. 

'బానిస్టత్వాంలో  ఉనానం'  అని  గురతంచటంలోనే  స్వాత్ంత్ర్యపు  బీజాల్ు  ఉన్నై,  నిజంగా. 

ఏమంట్రు? 

అందరకీ స్వాత్ర్ంత్ర్య ద్నోత్సావ శుభాకాంక్షల్ు. 

-కొత్తపల్ల బృందం. 
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  -22
జరగిన్  కథ:  మిత్ురినితో  కల్సి  స్టంపాద్ంచిన్   డబుబున్ంతా  త్ర్వవాకొని  తీస్టుకుపోవటమే  కాక,  సొముమన్ంతా  
స్టుదరశన్ుడే  ఎత్ుతకు  పోయాడని  ఫిరాయదు  చేస్తడు  న్ంద్గుపుతడు  .  చెటుట  చేతే  స్క్షయం  చెపిపస్తన్ని  బీరాల్ు  
పల్కేస్టరక్  అందరూ  ఆశచారయపోతారు.  న్ంద్గుపుతడి  త్ండిరి  అత్నిక్  హిత్బోధ  చేస్టుతంట్డు..  ఇక  చదవండి, 

నీతి చంద్రిక -22 వ భాగం.. 

ఉ పా య ం-అ పా య ం  
ఒక వప చెటుట మీద ఒక కొంగల్ జంట నివసిస్టూత 
ఉండేద్.   కొనానళ్ళకు  ఆడకొంగ  గరభం 
దల్చాంద్.  కొంగల్ు రండూ కషటపడి పుల్లల్ు, 

గడిడి ఏరుకొచిచా, చెటుట మీదే ఒక చకకని గూడు 
కటుటకునానయి.  ఆడకొంగ ఆ గూటిలో గుడుల 

పెటిట పొద్గే స్టరక్, చిన్న చిన్న కొంగల్ు బయటిక్ 
వచాచాయి. 

ఒక  రోజున్  ఆడ  కొంగ  భరతతో  "విన్ండి-  ఈ 
రోజున్ ఒక ఆడపక్షి చెపపగా వినానన్ు: కొనానళ్ళ 
క్రిత్ం  ఇదే  చెటుట  మీద  అనేక  పక్షుల్ు  నివసిస్టూత 
ఉండేవట.  అయితే  ఈ  చెటుట  క్రింద్  పుటటలో 
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ఉన్న  నాగుపాము  అదే  పనిగా  వాటి 
పిల్లల్నినటినీ  తినేస్టుతండేదట.   దని  బాధ 
భరంచలేక,  చివరక్  ఆ  పక్షుల్నీన  వల్స్ట 
వెళ్ళపోయాయట!   ఇద్  విన్నపపటిన్ుండీ 
నేన్ు  భయంతో  గడగడలాడి  పోత్ునానన్ు; 

ఊపిర స్టరగా ఆడటం లేదు నాకు.  తెలీక ఈ 
చెటుటన్ు పటుటకొని ఉనానం- రకకల్ు రాని రకతపు 
ముదదలాలంటి  నా  ఈ  బుజిజి  కూన్ల్కు 
అపాయం  రాన్ున్నద్-  ఇక  నేన్ు  ఎలా 
త్టుటకోగల్న్ు?"  అని  బొటబొట్  కనీనరు 
కారుస్టూత దని గొంత్ున్ు కౌగల్ంచుకున్నద్. 

అపుపడా మగకొంగ కొంచెంస్పు ఆలోచించి, 

భారయన్ు  ఊరడిస్టూత  "ఎందుకు,  ఊరకే 
విచారస్తవ?  విచారంచి  ఏమి  స్ధిస్తం, 

మన్ం?  శత్ురివన్ు   చంప్ందుకు  ఉపాయం 

ఒకటి  త్టిటంద్  నాకు.   విన్ు-  అకకడ 
దూరంగా  ముంగిస్ట  నివసించే  పొద  ఒకటి 
ఉన్నద్.  అకకడిన్ుండి-  మన్ంనివసించే  ఈ 
చెటుట  వరకూ-  అకకడకకడా  ఒకొకకక  చేపన్ు 
వసి  ఉంచుతాన్ు  నేన్ు.  ఆ  ముంగిస్ట  దవారా 
మన్ కోరక త్పపక న్రవరుత్ుంద్. న్ువవా బాధ 
పడకు"  అని,  ఇక  ఆలోచించకుండా  వెంటనే 
పోయి త్న్ పథకానిన అమల్ు చేస్సింద్.  

చేపల్  వాస్టన్  పటిటన్  ముంగిస్ట  పొదన్ుండి 
బయటిక్  వచిచాంద్.   చేపల్న  తింటూ  పుటట 
దగగరక్  వచిచా,  అకకడ  దగి  ఉన్న  పామున్ు 
చంప్సింద్.   అటుపైెన్  అద్  చెటుట  పైెక్  ఎక్క, 

అకకడ  గూడులో  ఉన్న  కొంగ  పిల్లల్న 
కూడాతినేసి, త్న్ దరన్ త్న్ు పోయింద్. 

అందువల్ల,  ఒకటి  చెయయబోతే  మరొకటి 
అవవాచుచా.   అపుపడు  వయవహారమంతా 
బురదలో పాతిన్  చెకక స్టతంభం మాద్ర,  ఎటు 
పరికకకు  ఒరుగుత్ుంద్  కూడా  తెలీకుండా 
అవత్ుంద్.   న్ువవా  చెబుత్ున్న  ఈ  పనేద్ 
మంచిద్ కాదని అనిపిస్టుతన్నద్ నాకు" అనానడు 
న్ంద్గుపుతడి త్ండిరి. 
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అపుపడు  న్ంద్గుపుతడు  "మనిషన్నవాడు 
మొదట  త్న్కు  తోచిన్  ఉపాయానిన  బటిట 
పోత్ూ  ఉండాల్  గాని,  అపాయానిక్ 
ఉపాయం,  ఉపాయానిక్  అపాయం-  ఇట్ల 
ఆలోచించుకుంటూ  పోతే  ఇక  పని 
జరగేదన్నడు?   స్టందేహించకు.  కాదన్కు. 

నా  మాట  విన్ు.   మన్కంతా  మేలే 
జరుగుత్ుంద్"  అని  బల్వంత్పెటిట  ఎలాగో 
ఒకలా  త్ండిరిని  ఒపిపంచాడు.  అరథరాతిరి  పూట 
చిమమ  చకటిలో  ఆ  త్ండిరిని  తీస్టుక్ళ్ళ  మరరి- 
చెటుటకున్న  తొరరిలో  కూరోచాబెట్టడు  గుటుటగా. 

ఆ పైెన్ ఇంటికొచిచా, మిగిల్న్ రాతిరి స్టమయానిన 
ఒకకడే  వెళ్ళబుచిచా,  తెల్లవారగానే 
నాయయస్థనానిక్  పోయాడు.   ఆలోగా 
స్టుదరశన్గుపుతడు  కూడా  అకకడిక్ 
చేరుకునానడు.   అందరూ  కల్సి  మరరి  చెటుట 
దగగరక్  బయల్ు  దేరారు.   ఈ  వింత్న్ు 
చూస్ందుకని  ఎకకడెకకడిన్ుండో  చేరుకున్న 
జనాల్ందరూ  ఎవరక్  తోచిన్టుల  వాళ్ుల 
ముచచాటించుకుంటుంటే,  ఆ  శబదంతో 
ఆకాశం అంతా నిండిపోయింద్.  

అపుపడు నాయయాధికారుల్ు ఆ చెటుట ముందు 
నిల్బడి, పెదద గొంత్ుతో "ఓ వృక్షరాజమా! ఈ 
వాద్-పరితివాద్  ఇదదరూ  ఇకకడ  డబుబున్ు 
దచిపెట్టరు  కద,  ఆ  త్రావాత్  ఏమి  చేశారు? 

దనిక్  న్ువవా  స్క్షివి;  కన్ుక  నీకు  తెల్సిన్ద్ 
మొత్తం, నిజమే పల్ుకు!" అనానరు. 

మరుక్షణం  చెటుటన్ుండి  ధవాని  వెల్ువడింద్: 

"ఇకకడ  పాతిపెటిటన్  డబుబున్ంతా  ఒక  రోజు 
అరథరాతిరిపూట  ఒంటరగా  వచిచాన్ 
స్టుదరశన్గుపుతడు  తీస్టుక్ళ్ళడు"  అని.   ఆ 
చితారినిక్  అకకడి  జనాల్ంతా  నిశ్చాషుటలైె 
బొమమలాలగా  నిల్బడిపోయారు.  నాయయాధి-

కారుల్ు కూడా నివెవారపోయారు. 

ముందుగా  తేరుకున్న  స్టుదరశన్గుపుతడు 
మన్స్టులో కొంచెం ఆలోచించుకొని, "ధరామధి-

కారులారా!  ఇదంతా  నిజమని  భావించకండి. 

లేకుంటే  చెటేటమిటి,  స్క్షయం  చెపపటమేమిటి? 

'చెటుటన్ు  త్ంతే  పన్ున  ఊడింద్'  అన్నటులన్నద్ 
ఇద్.  మీరు  నాకు  అన్ుమతి ఇచాచారంటే  ఈ 
చెటుట  ఎంత్  గొపప  స్క్షయం  ఇస్టుతన్నదీ  నేన్ు 
ఇపుపడే తేటతెల్లం కావిస్తన్ు" అనానడు. 
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వాళ్ుళ  అందుకు  అంగ్కరంచగానే  అత్న్ు  ఆ 
చెటుటన్క్క,  దని  కొమమల్  మధయ  దూరానిన, 
వాటి  ద్శల్న్ు  అనినంటినీ  జాగరిత్తగా 
గమనించాడు.  వాటిలోఒక కొమమ గుబురులో 
పెదద  చకటి  గుహ  లాంటి  తొరరి  కనిపించింద్ 
అత్నిక్.   అయితే  అందులో  దూరేందుకు 
భయపడి,  అత్న్ు  ఒక  మోపెడు  ఎండుగడిడిని 
తెపిపంచి,  ఆ  తొరరిలోక్   జొనిపి,  మంట 
పెట్టడు. 

ఎండుగడిడి అంటుకొని మంటల్ు వాయపించే 
స్టరక్, తొరరిలో కూరొచాని ఉన్న ముస్టలాయన్కు 
ఊపిర  ఆడలేదు.  వడిక్  శరీరం  అంతా 
కాల్పోయింద్.   ఆ  బాధన్ు  త్టుటకోలేక 
అత్న్ు  హాహా  కారాల్ు  చేస్టూత  బయటిక్  వచిచా 

పడాడిడు.  

నాయయాధికారుల్ు  అత్నిన  "ఎవరు  న్ువవా? 

ఇందులో  ఎందుకు  దకుకనానవ?"  అని 
గద్దంచి  అడిగే  స్టరక్  అత్న్ు  నిజం  చెప్పశాడు- 

"నేన్ు  న్ంద్గుపుతడి  త్ండిరిని.   వాడు  నేన్ు 
ఎంత్  చెపిపనా  విన్లేదు.   నా  మాటల్న 
పెడచెవిన్  పెటిట,  నాకు  ఇలాంటి  ఆపద  తెచిచా 
పెట్టడు.   నా  శరీరం  అంతా  కాల్పోయింద్, 

పారిణాల్ు  నిల్చేటటుల  లేవ"  అని  విల్విల్ 
లాడుత్ూ చనిపోయాడు.  

నాయయాధి-కారుల్ు  న్ంద్గుపుతడిని  కఠిన్ంగా 
శిక్షించి,  అత్న్ు  దొంగిల్ంచిన్  ధనాన్నంతా 
స్టుదరశన్  గుపుతడిక్  ఇపిపంచారు.   అలా 
దురాశకు లోన్ై మిత్ర్ ద్రిహానిక్ ఒడిగటిటన్ న్ంద్ 
గుపుతడు  ఆ  డబుబుతోబాటు   త్ండిరినీ 
కోలోపవల్సి వచిచాంద్. 

కరటకుడు  దమన్కుడితో  ఈ  కథ  చెపిప 
"తొందరపాటులో   దూరం  ఆలోచించక, 

న్ువవా  చెపిపన్  మాటల్ు  వినానన్ు.   'ఇద్ 
చెడడిపని'  అని  ముందు  తోచనే  లేదు,  నాకు. 

స్టంజీవకుడు  ఏనాడూ  మన్కు  ఒకక  కీడు 
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కూడా  త్ల్పెటటలేదే!  ఏ  పాపమూ 
ఎరుగనివాడు-  పాపం  అత్ని  పారిణాల్కే  ఎస్టరు 
పెట్టవ  న్ువవా.   పాపిష్టవాడిని,  నేన్ూ  నీ 
కుత్ంత్ర్ంలో  భాగం  పంచుకునానన్ు.   ఇద్ 
మన్కు  మంచిద్  కాదు.   ఇత్రుల్న్ు 
మోస్టగించాల్న్ుకున్నవాడు  తానే  మోస్ట-

పోతాడు.   దీనిక్  నిదరశన్ంగా  నీకొక  కథ 
చెబుతాన్ు విన్ు- 

'అజస్టుతదం' అనే పటటణంలో ఇందర్పాల్త్ుడు 

అనే  వాయపార  ఒకడు  ఉండేవాడు.   అత్నిక్ 
ధన్గుపుతడు  అనే  స్నహిత్ుడు  ఒకడు 
ఉండేవాడు.  ఒకరోజు ఇందర్పాల్త్ుడు అరవెై 
బారువల్  ఇన్ుమున్ు  కూల్వాళ్ల  చేత్ 
మోయించుకొని మిత్ురిడి దగగరక్ వెళ్ళడు.  

వెళ్ళ, "అనాన! ఉన్నటులండి వరే దేశం పోవల్సి 
వస్టుతన్నద్.   మానే  వీల్ు  లేదు.   రేప్  నా 
పరియాణం.   ఈ  ఇన్ుమున్ు  నీ  దగగర 
ఉంచుకో.   పోయిన్  స్టంవత్సారం  ఈ 
స్టరుకున్ు న్ువ్వా, నేన్ూ కల్స్ కొనానం- ధర 
నీకు  తెల్ుస్టుగా?   రూపాయిక్  అరథ  అణా 
లాభం  వచిచానా  చాల్ు-  మొదటిన్ుండి 
ఇపపటివరకూ అయిన్ వడీడిని కల్ుపుకొని,నేన్ు 
చెబుత్ున్నంత్  లాభం  వస్త  చాల్ు-  అమెమయియ. 
ఇత్రుల్  న్ుండి  న్ువవా  వాడుకగా  ఎంత్ 
త్రుగు తీస్టుకుంట్వ అంత్ త్రుగు తీస్టుకో. 

నేన్ు  చెపిపన్ంత్  ధర  రాకపోతే  స్టరుకున్ు 
కదల్చాకు.   ఇన్ుము  చెడిపోయే  వస్టుతవ 
ఎలాగూ  కాదు-  ఇవాళ్ల  కాకపోతే  రేపు- 

మంచిధరకే  అముమకోవచుచా.   రేప్  నా 
పరియాణం,  కన్ుక  చాలా  పని  ఉన్నద్.  క్షణం 
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తీరక  లేదు.   స్టరుకు  ఇద్గో,  అపపగించుకో 
వెంటనే!" అనానడు. 

ధన్గుపుతడు   అద్  విని  "అయోయ,  మిత్ర్మా! 

నేనేమెైనా  పరాయివాడినా?   నాకు  ఇంత్ 
చెపాపలా?   న్ువవా  నాక్చేచా  త్రుగు  కోస్టం 
ఆశపడేవాడినా,  నేన్ు?   గురువ  స్క్షిగా 
చెబుత్ునానన్ు  విన్ు-  నీ  సొముమన్ు  నా 
సొముమగా చూస్తన్ు  త్పప,  వరుగా  చూడన్ు. 

న్న్ున  న్ముమ"  అని  చెపిప  ఇన్ుమున్ు 
ఇపిపంచుకునానడు. 

మరునాడు  ఉదయానేన   ఇందర్పాల్త్ుడు 
విదేశాల్కు  బయల్ుదేరాడు.   అకకడ  త్న్ 
పన్ుల్నీన  పూరత  చేస్టుకొని,  కొంత్కాలానిక్ 
తిరగి  వచిచా,  తీరకగా  మిత్ురిని  ఇంటిక్ 
పోయాడు.  అత్నిన  చూడగానే  ధన్గుపుతడు 
లేచి  ఎదురు  వచిచా  ఆహావానించి  కుశల్  పరిశనల్ు 
వశాడు;  పరియాణం  గురంచి,  త్న్ు  చూసిన్ 
వింత్ల్ు  విశ్షాల్  గురంచి  అడిగాడు.   ఇందర్ 
పాల్త్ుడు  వాటనినటికీ  స్టమాధానాల్ు  ఇస్టూత 
కొంత్స్పు  గడిపి,  మిత్ురిడి  వాయపారం  ఎలా 
జరుగుత్ున్నద్  అడిగి,  అటుపైెన్  అస్టల్ు 

విషయానిక్  వచాచాడు-  "ఈమధయ   ఇన్ుము 
రేటు  బాగా  పెరగిందని  వినానన్ు.   మన్ 
ఇన్ుము  ఎట్ల  ఉన్నద్?"  అని  అడిగాడు. 

ఇన్ుము  స్టంగతి  విన్గానే  ధన్గుపుతడి  ముఖం 
చిన్నబోయింద్. 

"అపుపడు మన్ం కల్సి కొన్న ఇన్ుము నా 
దగగరకూడా  మరకొంత్  నిల్వ  ఉంటే,  దనిన 
కూడా  నీ  ఇన్ుముతో  కల్పి  గద్లో   పెటిట, 
త్ల్ుపు మూసి, తాళ్ం వసి జాగరిత్త చేశాన్ు.  
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నిన్ననే  కొందరు  వరతకుల్ు  వచిచా,  'ఇన్ుము 
కావాల్' అని అడిగారు.  'స్టరే, చూదదం' అని 
గద్  త్ల్ుపు  తీసి  చూదుదన్ు  గద,  లోపల్ 
ఇన్ుమన్నదే లేదు!  

'నా  సొముమ  పోయిందే'  అని  నాకు  రవవాంత్ 
కూడా  బాధ  కల్ుగలేదు-  మిత్ురిడు  న్న్ున 
న్మిమ నా దగగర దచుకున్న సొముమన్ు, అత్న్ు 
రాగానే  "ఇద్గో  నాయనా  నీ  సొముమ"  అని 
ఇచెచాయయకుండా, 'పోయింద్' అని చెపపవల్సి 
వస్టుతన్నదే,  అని  నా  మన్స్టు  కురింగిపోయింద్. 

నా  మీద్  విశావాస్టంతో  న్ువవా  న్షాటనిన  ఖాత్రు 
చెయయకపోవచుచా;  కానీ  లోకుల్ు  ఊరుకోరు 
కద,  మరాయద  దకకదు  గద!"  అని  విచారపు 
బరువతో  కురింగిపోత్ున్నవాడిలాగా  కొంచెం 
స్పు ఊరుకునానడు. 

అటుపైెన్  నిటూటరుస్టూత  "గద్  త్ల్ుపుల్ు 
మూసి,  పెటిటన్  తాళ్ం  పెటిటన్టుల  ఉండగానే 
లోపల్  స్టరుకంతా  ఎలా  మాయం  అవత్ుంద్' 

అని  జాగరిత్తగా  ఆలోచించి  చూశాన్ు.   మా 
ఇంట్ల  ఎల్ుకల్  బాధ  ఎకుకవ.  ఏ  స్టరుకున్ు 

గానీ అవి బర్త్కనివవావ.  అవ మన్ ఇన్ుమున్ు 
కూడా  తినేసి  ఉంట్యని  అన్ుకునానన్ు, 

చివరక్!" అనానడు. 

అద్  విని  ఇందర్పాల్త్ుడు  వాడి  మోస్నిన 
తెల్ుస్టుకొని,  "ఓహ!  వీడు  నా  సొముమన్ు 
కాజేస్ందుకే ఇకకడ ఇనిన పనానగాల్ు పనానడు. 

వరే  ఏదైనా  మోస్టం  చేసి  వీడిన్ుండి  సొముమన్ు 
రాబటుటకోవాల్  గాని,  మంచిత్న్ంతో  కాదు  " 
అన్ుకునానడు.  

త్న్ ఆలోచన్ల్న మొహం మీద్క్ రానివవాకుండా 
"అనాన! దీనిక్ ఇంత్ చెపాపలా?  నేన్ు ఏమెనైా 
కొరిత్తవాడినా?  నీ  స్టవాభావం  ఎలాంటిద్  నాకు 
తెలీనిద?  దవైంవల్ల  వచిచాన్  కషాటనిక్  మన్ం 
ఏంచేస్తం?  దీనికోస్టం న్ువవామీ  చింతించకు, 

పోయి  వస్తన్ు"  అని  సెల్వ  పుచుచాకొని  త్న్ 
ఇంటిక్  పోయాడు.   ఆ  త్రావాత్కూడా  లేని 
స్నహభావన్న్ు తెచిచాపెటుటకొని,  ఎపపటిలాగానే 
మిత్ురిడి ఇంటిక్ రాకపోకల్ు కొస్టస్గించాడు. 

(వచేచాస్ర మిత్ర్భేదం ముగింపు ..) 
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ఎ గి ర న్ న్ క క  
న్కకల్కు పిటటల్ంటే అంత్కోపం ఎందుకో మాకు ఈ కథ చద్వాక తెల్సింద్. చదవండి, మీకూ  
తెల్ుస్టుతంద్.. 

రచన్:ఆర.పరిగతి,8 వత్రగతి,Z.P.హైస్టూకల, వెంకటంపల్ల, అన్ంత్పురం జిలాల. 

అన్గన్గా  ఒక  అడవిలో  ఒక న్కక.  ఆ న్కకకు 
వన్నటుటండి  'తాన్ు   కూడా   పక్షిలాగా  ఎగిరతే 
ఎంత్  బాగుండున్ు' అని  కోరక  పుటిటంద్. ఆ 
కోరక  అంత్కంత్కూ  బల్పడిపోయింద్. 

'ఎలాగెైనా స్టరే ఎగిరయాయల్' అన్ుకున్నద్. 

స్టరగాగ   అపుపడే     చెటుట  మీద  ఒక  పిటట 
కనిపించింద్.  న్కక  దని   దగగరక్   వెళ్ల   "పిటట 

పాపా,  పిటట  పాపా!  ఎగరటంలో   వన్న 
రహస్టయం  ఏమిట్   చెపపవా,  పీలజ?"  అంటూ 
బర్తిమిలాడింద్ . 
"ఓస్!  దనిదేముంద్?  నిజానిక్   ఎగరటం 
అనేద్  చాలా  స్టుల్భం. న్ువవాం  చేయాల్ంటే, 

ముందు  ఒక   ఎతెతైన్   చెటుటన్ు  చూస్టుకోవాల్. 

దని  పైెక్   ఎక్క,  ఒకకస్రగా  క్రింద్క్ 
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దూక్యాయల్.  ఒకవళ్   న్ువవా    క్రిందక్ 
పడిపోత్ునానవన్ుకో,  అపుపడు 
"పైెక్..పైెక్!"అని   అరవాల్.  మరీ  పైెక్  కూడా 
ఎగరకూడదు.  స్టూరుయడి  వడి  త్గిల్తే  కషటం. 

న్ువవా  ఎగరటం  మొదల్ు  పెడితే  మిగిల్న్ 
స్టంగత్ుల్నీన   నీకే   అరథమవతాయి" 

నిజాయితీగా  చెపిపంద్ ఆ పిటట. 
"నిజంగా  అంతేనా?"  అన్ుమాన్ంగా 
అడిగింద్ న్కక" 

"ఏమో,  మా  అమెమతైే  నాకు   అంతే  చెపిపంద్. 

నేన్ు  అట్లగే  మొదల్ుపెట్టన్ు-  ఎగరటం" 

చెప్పసి త్ురురిన్ ఎగిరపోయింద్ పిటట. 
న్కక   వెతిక్   వెతిక్   ఒక   పెదద   చెటుటన్ు 
ఎంచుకున్నద్.  ఆ  చెటుట   చిట్రు  కొమమదకా 
ఎక్క,  "ఇపుపడు   నేన్ు  ఎట్ల  ఎగురుతానో 

చూడండి"  అంటూ   క్రిందకు  వంగి  అకకడ 
గుమిగూడిన్ త్న్ బంధుమిత్ురిల్ందరకీ  అరచి 
చెపిపంద్. 

వాళ్ళంతా   "వదుద..వదుద!"  అని  అరచారు- 

కానీ   న్కక   వాళ్ల   మాటల్ు   పటిటంచుకోలేదు; 

ఒకక   దూకు  దూక్ంద్  గాల్లోక్.  'పైెక్..పైెక్.. 

అన్ుకోవాల్"  అని  అన్ుకుంటూనే  ఉన్నద్ 
పాపం.  అయితే  ఇంకా  ఆ  మాట   మన్స్టులో 
ఉండగానే  నేల్  వచిచా  త్గిల్ంద్  బల్ంగా.  ఆ 
దబబుక్ దని కాల్ు కాస్త  విరగిపోయింద్! 

న్కకక్  బుద్ధ  వచిచాంద్.  మళ్ల   ఇంక్పుపడూ 
పక్షిలాగా ఎగిరే పరియత్నం చెయయలేదు. 

అపపటిన్ుండీ  న్కకల్కు  పిటటల్ంటే  చాలా 
కోపం.

12

ఏ ద్  ఛా న్ ల !   జో కు
టీచర : శ్రికాంత్   'ఇంగ్లష్  ఛాన్ల ' ఎకకడుంద్?

శ్రికాంత్ : ఏమో! టీచర ! మాటివీలో  ఆ ఛాన్ల    రాదు . 
స్కరణ: స్మిరడిడి, న్ల్గండ
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ద ు రా శ  
జాన్పద కథల్ు తెల్సిన్వ అయినా కథన్ంతో కొత్తదన్ం వస్టుతంద్. పిల్లలోల ఎంతో కాల్ంగా న్డుస్టూతనే ఉన్న ఈ  
కథ రూపాలోల ఒకదనిన  గత్ంలోకూడా  కొత్తపల్ల పరిచురంచింద్.. 

స్కరణ:వన్మ అరుణకుమార,8 వత్రగతి,అరవింద హైస్టూకల, కుంచన్పల్ల, కృషాణజిలాల. 

రంగయయకు   ఇదదరు  కొడుకుల్ు.  పెదద  వాడు 
రాజుక్   పెళ్ళ  చేస్డు.  రండవ  వాడు  బుజిజిక్ 
ఇంకా   పెళ్ళ  కాలేదు.  చనిపోయేముందు 
రంగయయ  త్న్  ఆసితన్ంతా  రండు  భాగాల్ు 

చేశాడు.  పెదదవాడిక్   కొంచెం   ఎకుకవ, 

చిన్నవాడిక్  కొంచెం త్కుకవ  ఇచాచాడు. 

రాజు  భారయ  రాణి  గడుస్టుద్.  అటు  రంగయయ 
చనిపోగానే  ఇటు  భరతన్ు  పిల్చింద్-  "మీ 
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త్ముమడిక్  ఆసిత  పంచాము కద! ఇంక వరేగా 
ఉండమన్ండి"  అంద్.  భారయ   మాటని 
కాదన్లేదు  రాజు.  రాణి   చెపిపన్టేల   చేస్డు. 

అన్నదముమల్దదరూ వరుపడాడిరు. 

అపుపడు   మన్   బుజిజిగాడు   త్న్   వాట్కు 
వచిచాన్  ఒకక   గేదన్ూ   తోల్ుకొని  చెరువక్ 
వెళ్ళడు.  అంత్లోనే   ఏమెైంద్  ఏమో, 

బుజిజిగాడి   గేద   చెరువలోక్   వెళ్ళ  అందులోనే 
మునిగి  చనిపోయింద్.   వాడు  పాపం,  ఏం 
చేస్తడు?  ఆ  గేద  చరామనిన  ఒల్చి   అడవిక్ 
తీస్టుక్ళ్లడు.  బాగా  ఆరేందుకని  దనిన 
అడవిలో  ఒక  పెదద  చెటుట  కొమమల్  మీద  పరచి 
కట్టడు . 
కొనిన   రోజుల్ు  గడిచాయి.  చెటుటమీద    గేద 
చరమం  బాగా ఎండింద్. అంత్లో కొంత్ మంద్ 
దొంగల్ు  ఎకకడెకకడో బాగా డబుబు ద్చుకొని, 

వాట్ల్ు  పంచుకునేందుకు   అడవిలోక్ 
వచాచారు.  ఆ   చెటుట   క్రిందే,  దుపపటి  మీద 
డబుబుల్ు, న్గల్ు  పరచారు. వాటిని వరువరు 
భాగాల్ు  చేస్టుతనానరు.  అంత్లోనే   వరషం 
మొదలైెంద్.  ఎండిన్  చరమం  మీద  వాన్  పడే 

స్టరక్  అద్  'ధంధం..ధంధం'  అని  శబదం 
చెయయడం   మొదల్ుపెటిటంద్.  దొంగల్ు 
బెద్రపోయారు.  'ఎవరో  త్మని  చూసి, 

మిగతా  వాళ్లందరనీ  పిల్ుస్టుతనానరు'  అని 
భయపడాడిరు.  తాము  స్టంపాద్ంచిందంతా 
అకకడే వద్లేసి ఉడాయించారు. 

మరుస్టటి   రోజున్   బుజిజిగాడు  అడవిక్ 
వెళ్ళడు.  అకకడ  చెటుటక్రింద  కుపపల్ు  పోసి 
ఉన్న    డబుబున్ు,  న్గల్న   చూసి 
ఆశచారయపోయాడు.   మొత్తం  ఇంటిక్ 
తీస్టుకొచుచాకునానడు. 

ఆరోజు  అత్న్ు  వద్న్   దగగరక్   వెళ్ళ  "వద్నా, 

బ్యయం   కావాల్"  అన్గానే   వద్న్ 
డబుబుల్డిగింద్.  బుజిజిగాడు   ఒక  వెయియ 
రూపాయల్  నోటు తీసి  ఇచాచాడు.  అద్ చూసి 
వద్న్   సొమమ   సిల్ల   పడిపోయింద్.  అంత్లో 
రాజు   వచిచా,   ఆమెని   లేపి,  జరగిన్   స్టంగతి 
తెల్ుస్టుకొని  బుజిజి   దగగరకు  వెళ్ళ- "నీ దగగరక్ 
ఏద్  చాలా  డబుబు  వచిచాన్టులంద్..ఎలా 
వచిచాంద్, నిజంచెపుప !" అనానడు. 

"నాగేదన్ు  చెరువక్  తీస్టుకు  వెళ్ళన్ు  అంతే. 
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అద్  కాస్త   చనిపోయింద్.   ఏం  చెయాయలో 
తెలీక, దని  చరామనిన  అమామన్ు.  నాకు  ఇనిన 
డబుబుల్ు   వచాచాయి!"  అనానడు  త్ముమడు 
గడుస్టుగా. 

అన్న  ఆలోచన్ల్ు పరుగుల్ు  తీస్యి. "వీడిక్ 
ఒక గేదే  కద,  ఉన్నద్?  నాక్తైే  రండు గేదల్ు 
ఉనానయి! వాటి చరామనిన అమిమతే  నాకు  ఇంకా 
చాలా   డబుబుల్ు   వస్తయి!"  అన్ుకునానడు. 

త్న్  రండు  గేదలీన    చెరువక్  తోల్ుక్ళ్ళడు. 

అవి   చావకపోయినా,  త్నే  బల్వంత్ంగా 
రండిటినీ    చంప్శాడు.  అటుపైెన్  వాటి 
చరామనిన   తీస్టుకువెళ్ళ   మారకటుటలో    పెటిట 
అమమటం  మొదల్ు  పెట్టడు.  అవి  అస్టసాల్ు 
అముమడు  పోలేదు.  అంతే  కాదు;  రండో 
రోజుకలాల  అవి  ఎంత్  కంపు  కొట్టయంటే, 

స్టంత్లోని వాయపారుల్ంతా  రాజున్ు   కొటిట కొటిట 
త్రమారు. 

వెన్క్క  వచాచాక,  రాజుక్  త్ముమడంటే 
విపరీత్మెైన్   కోపం  వచిచాంద్.   ఎవవారూ  లేని 
వళ్  త్ముమడి   ఇల్ుల  కాస్త    త్గల్పెట్టడు. 

బుజిజిగాడు  వచిచా  చూస్టుకుంటే  ఏముంద్, 

ఇల్లంతా  బూడిదైంద్!  వాడు  భోరు  భోరున్ 
ఏడుస్టూత  ఆ బూడిదనే ఒక  బస్తలో  వస్టుకొని 
పోయాడు.  బూడిదమూట  చాలా  బరువగా 
ఉంద్.   అయినా  వాడిక్  అద్  బరువ 
అనిపించలేదు. ఆరోజు స్యంతారినిక్ వాడొక 
స్టత్ర్ం  చేరుకొని,  అకకడ  బస్ట  చేశాడు.  మాటి 
మాటికీ  ఆ  బస్తన్ు  విపిప  చూస్టుకుం-

టునానడు.  అందులోనే  కనీనళ్ుళ 
కారుస్టుతనానడు. 

అదే  స్టత్ర్ంలో  ఆగాడు  ఒక  మోస్టగాడు.  త్న్ు 
ఎవరవరనో  మోస్టంచేసి  స్టంపాద్ంచుకున్న 
బంగారు నాణాల్న్ు  ఒక చిన్న మూటగా కటిట, 
వెంట  పెటుటకొని  తిరుగుత్ుంట్డు  వాడు. 

బుజిజిగాడు  బస్తలోక్  కనీనళ్ుళ  కారచాటం  చూసి 
వాడు  ఆశచారయపోయాడు.  బుజిజిగాడు 
నిదర్పోగానే మెల్లగా ఆ బస్తన్ు విపిప చూశాడు. 

బస్తనిండా  బూడిద  ఉన్నద్.  అయితే 
అకకడకకడా  ఆ  బూడిదలో  మెరస్  రాళ్ుళ 
కన్బడాడియి.  "ఓహ!  ఇందులో  కనీనళ్ుళ 
కారస్త  వజారిల్ు  త్యారౌతాయన్నమాట!" 

అన్ుకునానడు  వాడు.  త్న్  చిన్న  మూటన్ు 
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అకకడే  వద్లేసి,  రాతిరిక్  రాతేరి  బుజిజిగాడి 
బూడిద బస్తన్ు ఎత్ుతకుపోయాడు! 

తెల్లవారగానే  బుజిజిగాడిక్   బస్త  స్థన్ంలో 
బంగారు నాణాల్ మూట కన్బడింద్.  వాడు 
దనిన  తీస్టుకొని  కులాస్గా  ఇల్ుల 
చేరుకునానడు.  త్న్కు  దొరక్న్  ఆ  డబుబుని 
కొల్ుదదమన్ుకునానడు  బుజిజిగాడు.  వద్న్ 
దగగరకు  వెళ్ళ మానిక  అడిగాడు. 

అయితే   వద్న్కు   అన్ుమాన్ం   వచిచా, 

మానికకు  అడుగున్  కొంచెం    చింత్పండు 
అతిక్ంచి  ఇచిచాంద్ వాడిక్- "జాగరిత్త నాయనా! 

ఇపపటికే  మానికకు  చిల్ల  పడింద్"  అన్నద్. 

బుజిజిగాడు  ఆ   మానికన్ు  తీస్టుక్ళ్ళ  త్న్  దగగర 
బంగారు  నాణాల్ు  ఎనిన  ఉనానయో 
కొల్ుచుకునానడు.  పని   అయిపోగానే 
మానికన్ు  జాగరిత్తగా     వద్న్కు   తిరగి  ఇచిచా 
వచాచాడు కూడా.  అయితే  వాడిక్  తెలీకుండా, 

మానికకు  అడుగున్  చింత్పండులో  ఒక 
బంగారు నాణెం అత్ుకొకని ఉండిపోయింద్! 

వాడు  మానికన్ు  ఇచిచా  వెళ్ళగానే  వద్న్  దనిన 
పరీక్షించింద్.  మానిక  అడుగున్  అత్ుకుకని 

బంగారు  నాణెం  బయటపడింద్.   "అంటే 
వీడు  ఈమానికతో  బంగారునాణాల్ు 
కొల్చాడన్నమాట!"  ఆ  ఆలోచన్కే   ఆమెకు 
ఊపిర  స్టల్పలేదు.  వెంటనే   రాజుని   పిల్చి, 

వాళ్ళ   త్ముమడిక్   అంత్  డబుబు  ఎకకడిన్ుండి 
వచిచాంద్  అడగమన్నద్. 

అన్న  పరుగున్  వెళ్ళ  త్ముమడిని   అడిగాడు. 

"నా  ఇల్ుల   కాల్   బూడిద  అయియంద్.  నేన్ు 
దనిన  తీస్టుక్ళ్ళ  అమామన్ు.  ఎవరో  దనిన 
తీస్టుకొని   నాకు  ఇనిన    డబుబుల్ు  ఇచాచారు' 

అనానడు తెల్వెైన్ త్ముమడు.  

"ఓహ! వాడిక్ ఉన్నద్  ఒకక  ఇలేల గద, నాక్ైతే 
రండు  ఇల్ులల్ు   వనానయి.  ఎకుకవ 
బూడిదకు  మరనిన  డబుబుల్ు  వస్తయిలే!" 

అన్ుకునానడు  ఆశపోత్ు  రాజు.  భారాయ- 
భరతల్దదరూ కల్సి  రండు ఇళ్ళన్ూ  త్గల్  బెటిట 
బూడిదన్ు   స్టంత్కు  తీస్టుకువెళ్ళరు.  'స్ల్ 
అయిదు   రూపాయల్కు  అమిమనా  బోలెడు 
డబుబు!"  అని  వాళ్ుళ  అన్ుకునానరు;  కానీ 
ఇంత్లో   గాల్  ఎంత్లా  వీచిందంటే,  ఆ 
బూడిదంతా   ఎగిర  అకకడ   వన్న   జనాల్ 
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కళ్ళలో   పడింద్!   స్టంత్లోని  వాళ్ళంతా  ఈ 
బూడిద  బస్తల్న్ు  విసిరేసి,  వీళ్లన్ు  ఇషటం 
వచిచాన్టుల   కొట్టరు. 

అన్న    కోపంతో  ఉడిక్పోత్ూ   ఇంటిక్ 
వచేచాస్టరక్,  బుజిజిగాడు  మంచం  మీద  ఒళ్ుళ 
మరచిపోయి నిదర్పోత్ూ కన్బడాడిడు. అన్నకు 
కోపం  ఆగలేదు-"వాడిని  తాళ్ళతో  కటిట 
కాల్వలో  పారేయండి" అని  త్న్ మన్ుషుల్కు 
పురమాయించాడు.   వాళ్ుళ   వాడిని 
మంచంతో  స్టహా   మోస్టుకుని    వెళ్ుత్ూ 
ఉండగా   వాడిక్  మెల్కువ  వచిచాంద్.  త్న్న్ు 
మోస్టుక్ళ్ుతన్న  వాళ్ళని గురుతపట్టడు. వాళ్ళన్ు 
ఓస్ర   ఆగమని   చెపిప,  "న్న్ున   ఎందుకు 
తీస్టుకువెళ్ుతనానరు?"  అని   అడిగాడు.  "మీ 
అన్న  కాల్వలో  పడెయయమనానడు  నిన్ున" 
అనానరు వాళ్ుళ. 
బుజిజిగాడు   అపుపడు   స్టమయస్టూఫూరతతో 
"ఉండండి.  ఇంకాస్పట్ల   నేన్ు  ఎలాగూ 
చనిపోతాన్ు.  ఆలోగా  న్న్ున  కొంచెం   పుణయం 
స్టంపాద్ంచుకోనివవాండి"  అనానడు  వాళ్ళతో. 

"స్టరే   చెపుప!  ఏంచేస్తవ?"  అనానరు  వాళ్ుల. 

"ఇద్గో   చూడండి,  నాజేబులో   డబుబుల్ు 
వనానయి.  వాటిని  తీస్టుకొని   మీరు   బ్రాయని 
తిని   రండి"  అనానడు  బుజిజిగాడు.  "ఓహ! 

బలే  పాలన  వశావ,  మమమల్న  అటు  పోనిచిచా 
న్ువవా   ఇటు   పారపోవడానికా?"  అనానరు 
వాళ్ుళ.  "కాదు  కాదు!  మీరు  న్న్ున   చాలా 
దూరం   న్ుంచి   మోస్టుకు  వస్టుతనానరు  కద, 

మీకు   ఆకల్   వస్టుతంటుంద్  పాపం. 

చనిపోయేముందు   ఆకల్గా  ఉన్న  వాళ్లకు 
అన్నం  పెడితే  నాకు  ఎంత్  పుణయం!"  అని 
వాళ్ళన్ు  స్గన్ంపాడు  బుజిజి.  వాళ్ుళ  వాడిని 
మంచంతో స్టహా ఒక చెటుట క్రింద ద్ంపి, బ్రాయనీ 
తినేందుకు వెళ్ళరు.  
అంత్లోనే    ఒక   ముస్టల్వాడు   గొరరిల్న్ు 
తోల్ుకొని  అటువెైపుగా  వచాచాడు.  ఆ 
మంచానిన,  దనిమీద  పడుకొని  ఉన్న 
బుజిజిగాడిని    చూసి  "ఏంటీ!  నిన్ున    ఇట్ల 
ఎవరు  కటేటస్రు?" అని  అడిగాడు. 

"నాకు  పెళ్ళ  వదుద  మొరోరి   అనాన  కూడా 
విన్కుండా    పెళ్ళ   చేస్ందుకు 
తీస్టుకువెళ్ుతనానరు, మా అన్నల్ు!" అని న్మమ 
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బల్కాడు  బుజిజిగాడు.  ఆ  ముస్టల్వాడిక్  పెళ్ళ 
పిచిచా.  "నీ  బదుల్ు  మర   నేన్ు  పెళ్ళ 
చేస్టుకుంట్న్ు.  నీ  స్థన్ంలో  న్న్ున 
కడతావా?" అనానడు వాడు ఆశగా.

"ఓఁ దనిదేమి భాగయం? ముందు ఈ  తాళ్ుళ 
విపుప" అనానడు బుజిజి.  పెళ్ళ  తొందరలో ఉన్న 
ముస్టల్వాడు  వాడిని  విప్పసి  ,  వాడి స్థన్ంలో 
త్న్ు  పడుకొని,  మళ్ళ   తాళ్ళతో 
కటేటయించుకునానడు.  బుజిజిగాడు   ఆ 
గొరరిల్న్ు   తోల్ుకొని  గబగబా   ఇంటి  దర 
పట్టడు.  కొంత్  స్పటిక్   పనివాళ్ుళ  బ్రాయనీ 
తిని వచిచా,  బుజిజిగాడి  స్థన్ంలో  పడుకొని ఉన్న 

ముస్టల్వాడిని  చూసి  "ఇదేంటి,  న్ువెవాట్ల 
వచాచావ,  ఇకకడిక్?"  అని  అడిగారు. "నాకు 
పెళ్ళ  చెయయండి!"అని  ముస్టల్వాడు  అనేస్టరక్ 
వాళ్లంతా   కడుపుబబు  న్వవాకొని,  వాడిని  విపిప 
త్రమేస్రు. 

ఆలోగా   అన్న  ఎదురయాయడు  బుజిజిక్.  బుజిజి 
అన్ననిన  గొరరిల్ు  తోల్ుకురావటం  చూసి 
"ఏంటిరా   త్ముమడూ!  నిన్ున  కాల్వలో 
విసిరేశారు కద, మర  నీకేంటి,  ఈ  గొరరిల్ు?" 

అని   అడిగాడు.  "వాళ్ుళ   న్న్ున   నీళ్ళలో 
పడవయగానే  జల్దేవత్   వచిచాంద్.  నా  ఒకోక 
మున్ుకకు ఒకోక  గొరరిన్ు   ఇచిచాంద్" అనానడు 
త్ముమడు తెల్విగా. 

ఆశపోత్ు  అన్న-వద్న్ల్ు  ఇంక 
ఆలోచించలేదు. 'వాడు ఒకకడే గద, మేము 
ఇదదరం!'  అన్ుకునానరు.  ఇదదరూ  వెళ్ళ 
కాల్వలో  మునిగారు.  అట్ల  మునిగిన్  వాళ్ుల 
ఇంక మళ్ళ వెన్క్క రాలేదు! 
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రా ణి  క డు పు లో  చే ప  
జాన్పద  కథల్ు  మన్  గారిమీణ  స్టమాజానిక్  దరపణాల్ు.  వాటిని  ఊరకే  చద్వితే  చాల్దు-  లోత్ుగా  చూడాల్. 

అన్ంత్పురం  జిలాలలో  విన్బడే   అస్టంబదధమెైన్  ఈ  చేపన్న  కథ,  నిజానిక్  మన్  స్టమాజంలోని  అస్టమాన్త్ల్, 

అనాయయాల్  చిత్ర్ణ.. 

కథన్ం:బ్.శ్రిల్క, ఐదవ త్రగతి, పరిభుత్వా పారిథమిక పాఠశాల్,గడడింనాగేపల్ల, అన్ంత్పురం జిలాల. 

అన్గన్గా  ఒక ఊరలో  ఒక రాజు   ఉండేవాడు. 

అత్నిక్  ఒకభారయ.   వాళ్ళకు   ఎనినరోజులైెనా 
పిల్లల్ు  కల్ుగలేదు.  అందుకు  వాళ్ుళ  రోజ 
ఏడుస్టూత ఉండేవాళ్ుళ. 
ఒక  రోజున్    చాలా  చేపల్ు   వచాచాయి 
అమమకానిక్.  అనీన  చనిపోయి ఉనానయి; కానీ 

వాటిలో   ఒక చేప  మాత్ర్ం  బర్తికే  ఉంద్. రాణి 
ఆ  చేపన్ు  చూడగానే   మళ్ళ  ఏడిచాంద్- 

"దేవడా!  ఈ   చేపన్ైనా   నా  కడుపులో 
వెయయరాద?" అని. 

చేపల్ు   వెళ్ళపోయిన్   మూడు  న్ల్ల్  త్రావాత్ 
రాణి   గరభవతి  అయియంద్.  రాణి   గరభవతి 
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అయియందని   దండోరా  వశారు.  అందరూ 
చాలా  స్టంతోష  పడాడిరు.  చివరక్ 
రాణికడుపులో  చేప  పుటిటంద్! "దేవడా! చేప 
వెయయమంటే  చేప్ వస్తవా!" అని  రాణి కుళ్ల  , 
కుళ్ల  ఏడిచాంద్.  ఆ చేపకు  "చేపన్న" అని ప్రు 
పెటుటకొనింద్. 

అపపటి న్ుండి  ఆ చేప   రోజు రోజుకూ  లావెైంద్. 

ఒకరోజున్  రాణి   రాజుతో  "ఏమండీ!  మన్ 
బాబు లావవత్ునానడు. ఇపుపడు  మన్ బాబు 
కోస్టం  ఒక    బంగారు   బావి   కటిటంచాల్. 

కటిటంచాక   మన్   బాబుని   అందులో    ఉంచి 
రావాల్"  అన్నద్.  రాజు  చేపకోస్టం  బంగారు 
బావిని  కటిటంచి,  చేపన్నన్ు  అందులో 
వద్లాడు. 

 పరితి   రోజ   ఒక కూల్వాడు  చేపన్నకు  అన్నం 
తీస్టుకువెళ్ళవాడు.  ఒకరోజున్  చేపన్న  అన్నం 
తింటూ  అడిగింద్-  "ఇవాళ్ల  ఊళ్ళంచి  ఏద్ 
శబదం వస్టుతన్నద్- ఏంటి అద్?" అని. అపుపడు 
కూల్వాడు  "చేపనాన! నీ   అంత్ వయస్టు  ఉన్న 
వాళ్లకు  పెళ్ల  జరుగుత్ున్నద్  ; నీకేంటి, ఇంకా 
పెళ్లకాలేదు?" అనానడు న్వవాత్ూ. 

వెంటనే  చేపన్నకు  కోపం  వచేచాసింద్-"ఒరే, 

నాకు  గాని  రండు  రోజులోల   పెళ్ళ   చేయకపోతే 
నేన్ు  వచిచా  కన్బడడివాళ్లన్లాల  మింగేస్త.  మీ 
రాజు,రాణిల్తో   చెపుప,  ఈ  స్టంగతి.  ఫ, 

త్వారగా" అని బెద్రంచింద్ వాడిని. 

కూల్వాడు ఈ  స్టంగతి   రాజు,రాణిల్తో   చెప్ప 
స్టరక్,  వాళ్ళదదరకీ చాలా ద్గుల్ు పటుటకున్నద్. 

ఎలాగెైనా  చేపన్నకు  త్గిన్  భారయన్ు  వెత్కాల్ని 
గురరిమెక్క బయల్ుదేరాడు రాజు. 

అట్ల ఆయన్ గురరిం ఎక్క, గోత్ం నిండా 
బంగారు   నాణాల్ు   వస్టుకొని   వెళ్ూత  ఉంటే 
ఒకాయన్  ఎదురయాయడు.  "ఎకకడిక్ 
వెళ్ుతనానరు,   రాజుగారూ?"  అని  అడిగాడు. 

"చేపన్నకు  త్గిన్  భారయ  కోస్టం 
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వెత్ుకుత్ునానన్ు"  అనానడు  రాజు.  అపుపడు 
అత్న్ు  అనానడు-  "ఎకకడికో    ఎందుకు 
రాజుగారూ! నాకు  ఇదదరుకూత్ురుల  ఉనానరు. 

వాళ్లలో  పెదద అమామయిని  ఇస్తన్ు" అని. 

పెదదల్ంతా కల్సి  చేపన్నకు ఆ పాపన్ు ఇచిచా   పెళ్ల 
చేశారు.  అపపటి   న్ుండి    ఆ  పాప్,  చేపన్నకు 
అన్నం   తీస్టుకువెళ్ళద్.  ఒక   రోజున్   ఆమె 
అన్నం   తీస్టుకువెళ్ుతంటే    దరలో   ఆల్స్టయం 
అయియంద్.  ఆమె  చేరుకునేస్టరక్   చేపన్నకు 

చాలా  ఆకలైెపోయింద్.  "ఏమిటే, 

ఇంత్లేటు?  నాకు    చాలా   ఆకల్గా   ఉంద్" 

అని అంటూనే  ఒకక స్రగా  ఆమెన్ు తినేసింద్ 
చేపన్న! 
ఎంత్స్పటికీ  ఆమె   ఇంటిక్   రాకపోవడంతో 
ఇంట్లవాళ్ుళ   కంగారుపడాడిరు. అయితే ఎంత్ 
వెతిక్నా  ఆమె  కన్బడలేదు.  మరుస్టటి  రోజు 
న్ుండీ   కూల్వాడిని   అన్నం 
తీస్టుకుపొమమనానరు  మళ్ళ.   మరుస్టటి 
రోజున్ కూల్వాడు అన్నం తీస్టుకుపోయాడు; 

కానీ చేపన్న తిన్లేదు- "నాకు ఇపుపడు    అన్నం 
వదుద.  ఇంకో  పెళ్ళ   కావాల్. చెయయకపోతే  ఆ 
పాపన్ు  మింగిన్టేల  మిమమల్నందరనీ 
మింగుతా" అన్నద్.  

ఆ  విషయం   కూల్వాడు   రాజుతో   చెపాపడు. 

రాజు   గురరిం   ఎక్క   గోత్ం  నిండా   బంగారు 
నాణాల్ు   వస్టుకొని  పోత్ూఉంటే    అంత్కు 
ముందు  కన్బడిన్   వయకేత   మళ్ల    కన్పడాడిడు. 

"ఏమి   జరగింద్   రాజుగారూ?"  అంటే 
అపుపడు   రాజుగారు  జరగిందంతా  చెపాపడు. 

ఆయన్  ఆ  బంగారున్ంతా  చూసి  "నాకు 
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రండో   కూత్ురు   ఉంద్  కద!  ఆ  కూత్ురన  నీ 
కోడల్గా  ఇస్తన్ులే" అనానడు. చేపన్నకు, ఆ 
పాపకు మళ్ళ   పెళ్ల  అయియంద్. 

మరుస్టటి  రోజు   ఆ  అమామయి  చేపన్నకోస్టం 
అన్నం  తీస్టుకొని   వెళ్ూత  దరలో  రాయి  మీద 
కూరొచాని   ఏడవటం  మొదల్ు  పెటిటంద్.  ఆ 
స్టమయంలోనే   ఆకాశంలో  శివడు,  పారవాతి 
ఎకకడికో పోత్ూ ఉనానరు.  "అకకడ   చూడు! 

క్ంద   ఎవరో   ఏడుస్టుతనానరు"  అని  వాళ్లదదరూ 
క్ంద్క్   వచాచారు. "ఎవరమామ   న్ువవా?"  అని 
అడిగాడు శివడు.  ఆ అమామయి  పల్కలేదు. 

అపుపడు  శివడు   "న్ువవా   భూతానివా, 

దయాయనివా,  పిల్స్త  పల్కవెందుకు?"  అని 
అడిగాడు.   "లేదు!  నేన్ు   మనిష్ని!"  అని 
పెదదగా   అరచింద్  ఆ  పాప.  "మర   ఎందుకు 
అలా   ఏడుస్టుతనానవ,  చెపుప?"   అనానడు 
శివడు.  ఆమె   జరగిందంతా   చెపిపంద్. 

"అలాగా! ఇద్గో పాపా! ఈ  ఇస్టుక  తీస్టుకొని 
ఆ   చేపన్న  మీద   మూడు  స్రుల   చల్ుల"  అని 
శివడు, పారవాతి ఆ పాపకు కొంత్ ఇస్టుక ఇచిచా 
మాయమయాయరు. 

అపుపడు  ఆ  అమామయి   రాయి   మీద   న్ుండి 
లేచి  చేపన్న  దగగరకు  పోయింద్. "ఏంటే  ఇంత్ 
ఆల్స్టయంగా   వచాచావ.  నాకు   చాలా   ఆకల్గా 
ఉంద్  "  అని  అరచింద్  చేప.  ఆ  పాప 
మాట్లడకుండా  దనిక్  అన్నం   పెడుత్ూ 
శివడు   ఇచిచాన్   ఇస్టుకని   దనిమీద 
మూడుస్రుల   పోసింద్.  దంతో  ఆ   చేపన్న 
కాస్త   మనిష్గా   మారపోయాడు!  వాడి 
బుద్ధకూడా మారపోయింద్!

అపుపడు   అమామయి   చాలా   స్టంతోష్ంచింద్. 

రాజు  రాణి,  అందరూ  కూడా  చాలా 
స్టంతోషపడాడిరు.  ఆ  త్రావాత్  అందరూ 
స్టుఖంగా జీవించారు. 
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టీచర: రాము! దొంగత్న్ం  చేయటం  త్పపని  నీ  అంత్రాత్మ చెపప  లేద?!

రాము: చెపిపంద్ టీచర, కానీ  చెపుపడు మాటల్ు  విన్రాదని  మీరే అనానరు  కద, అని....

స్కరణ: ఆర.పరిగతి, ఎనిమిద్ త్రగతి, వెంకటంపల్ల.
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మ ం గ య య  తె ల్ వి  
స్కరణ, కథన్ం: ఎం.రచన్, 8 వత్రగతి, మహీందర్ అకాడమి, జహీరాబాదు. 

సౌజన్యం: జహీరాబాద్ పిల్లల్ కథల్ు, మన్లైెబర్రీ, జహీరాబాదు. 

ఒక  ఊరలో    మంగయయ   అనే  మంగల్ 
ఉండేవాడు.   అత్ని  భారయ  ల్క్ష్మమమ.  వాళ్లద్ 
ప్ద  కుటుంబం.  కానీ  మంగయయ  చాలా 
తెల్వెైన్వాడు. 

ఒక రోజు  మంగయయ  పనిచేసి  వస్టూత చెటుట క్రింద 
విశారింతి  తీస్టుకుంటునానడు.  అంత్లో అత్ని 
ముందు  ఒక  రాక్షస్టుడు   పరిత్యక్షమయాయడు. 

"హ!హ!హ!  నాకు   ఆకల్గా   ఉంద్,  నిన్ున 
తినేస్త" అని  అరచాడు. 

ఒకకక్షణం  ఆలోచించిన్  మంగయయ  "హ!హ!

హ!" అని  న్వవాశాడు. 

అద్  చూసి  రాక్షస్టుడు  ఆశచారయపోయాడు. 

"అందరూ న్న్ున చూసి భయ పడతారు కద, 

వీడు  ఎందుకు  న్వవాత్ునానడు?" 
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అన్ుకునానడు.  "ఎందుకురా,  అట్ల 
న్వవాత్ునానవ?"  అని  అడిగాడు 
మంగయయన్ు. 

"న్ువవా   న్న్ున   తినేకంటే   ముందు  నేన్ు  నీ 
ఆత్మనే   అంత్ం  చేస్త.  నాదగగర  వంద  మంద్ 
రాక్షస్టుల్   ఆత్మల్ునానయి  తెల్ుస్?  నేన్ు 
త్ల్చుకునానన్ంటే   ఆ  ఆత్మల్నినటినీ   అంత్ం 
చేస్స్తన్ు. అన్నటుట, నీ  ఆత్మ కూడా  నా దగగరే 
ఉంద్!"  అనానడు  మంగయయ, 
తెచిచాపెటుటకున్న ధైరయంతో, న్వవా న్టిస్టూత.  
రాక్షస్టుడిక్  కొంచెం భయం వసింద్- "నా ఆత్మ 
నీ దగగర ఉంద? ఏదీ, చూపించు!" అనానడు 
వాడు. 

మంగయయ   త్న్  స్టంచలోంచి   అదదం   తీసి 
చూపించాడు.  ఆ  అదదంలో   ఏముందని 
చూశాడు  రాక్షస్టుడు.  వాడిక్  అందులో  త్న్ 
ముఖమే  కన్బడడిద్!  త్న్ు  నోరు  తెరస్త  అదీ 

తెరుస్టుతన్నద్.    త్న్ు  ఇక్ల్స్త  అదీ 
ఇక్ల్స్టుతన్నద్!  దంతో  వాడిక్  'అద్  త్న్  ఆతేమ' 
అని న్మమకం ఏరపడిపోయింద్. 

"అవన్ు!  నా   ఆత్మ  నీ   దగగరే  ఉంద్!  న్న్ున 
క్షమించు,  నా   ఆత్మన్ు  నాకు   తిరగి   ఇవవా 
పీలజ"  అని  బర్తిమిలాడాడు  వాడు.  "అద్గో! 

అకకడ,  ఆ  చెటుట  మొదట్ల    పెదద   నిధి  ఒకటి 
దగి  వంద్.  న్ువవా   దనిన మొత్తం తీస్స్టుకో. 

నా ఆత్మన్ు మాత్ర్ం నాకు వెంటనే తిరగి ఇవవా" 

అని   పారిధేయపడాడిడు.  కొంచెం  స్పు  బెటుట 
చేశాక,  మంగయయ  "స్టరే"  అనానడు.  ఏద్ 
మంత్ర్ం  చద్విన్టుట  చద్వి,  ఈస్ర   అదదం 
తిరగేసి  చూపించాడు.  రాక్షస్టుడిక్  త్న్ 
పరితిబ్ంబం  కన్బడలేదు.  వాడు  హాయిగా 
ఊపిర పీల్ుచాకొని   మాయమెైపోయాడు. 

మంగయయ,  ల్క్ష్మమమ    నిధిని  త్ర్వివా  తీస్టుకొని 
హాయిగా జీవించారు.
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ఇ ం పా జి బ ు ల  ఈ జ   పా జి బ ు ల ! జో కు
స్టుబుబు: మామ!  నేన్ు ఇవావాళ్ల   'ఇంపాజిబుల ' న్ు  'పాజిబుల '  ఎలా  చేయాలో  తెల్ుస్టుకునాన.
త్ల్ల: ఎలా?

స్టుబుబు : 'ఇంపాజిబుల ' లో  మొదటి  రండు  లెటరుల  తీస్త  స్టర.

స్కరణ: స్మిరడిడి, న్ల్గండ
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పె ద దల్  మా ట-చ ద్ ద మ ూ ట   అ మ మ  చె పి ప న్  క థ ల్ ు  
హరషవరథన  వాళ్ల  అమమ  వాడిక్  భలే  భలే  కథల్ు  చెబుత్ుంటుంద్.  వాడు  ఆ  కథల్నినటినీ  త్న్  ప్రు  మీద  
పంపిస్టుతంట్డు.  అయినా  ఆ  కథల్నీన  బాగుంటై  కన్క,  వాడికోస్టం,  మీకోస్టం  వాటిని  ఉతాసాహంగా  
పరిచురస్టూతంట్ం.. ఈ కథ చూడండి, ఎలా ఉంద్- 

రచన్:పి.హరషవరధన్ రడిడి, మూడవ త్రగతి, టింబకుట బడి. 

వస్టంత్పురం  అనే   ఊరు  స్టముదర్తీరానిక్ 
దగగరగా  ఉంద్,  ఒక  కొండ  మీద.  కొండ 
ద్గువన్,  స్టముదర్ం  ఒడుడిన్   గంగమమ   గుడి 
ఉన్నద్.  కొండ   మీద   ఉన్న   కుటుంబాల్ 
వాళ్ళందరకీ  గంగమమ  ఆరాధయ   దైవం.  పరితి 

ఏట్   పంట  కోత్ల్ు,  న్ూరపళ్ుళ   అయిన్ 
వెంటనే  స్టముదర్  తీరాన్   గంగమమ 
జాత్రచేస్తరు వాళ్లంతా. 

ఆ ఊళ్ళ  వెంకయయ  అనే ముస్టల్ తాత్  ఒకడు 
ఉనానడు.  తాత్  జీవిత్   అన్ుభవం  చాలా 
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గొపపద్.  తాత్కు   కొడుకుల్ు   కోడళ్ుల  లేరు. 

ఒకక  మన్వడు  మాత్ర్ం  ఉనానడు.  వాడి 
ఆస్టరాతోటే తాత్  న్గుగకొస్టుతనానడు. 

పరితి స్టంవత్సారం లాగానే ఆ  స్టంవత్సారం కూడా 
గంగమమ   జాత్ర   మొదలైెంద్.  ఊళ్ళ 
జనాల్ంతా   ఆన్ంద్తాసాహాల్తో  కొండ 
ద్గారు.  స్టముదర్  తీరాన్  ఉన్న  గుడి   దగగరక్ 
వచాచారు.  అందరూ  అమమవారని 
ఊరేగిస్టుతనానరు.  ఎకకడెకకడిన్ుండో  వచిచాన్ 
బంధువల్ు,  రంగు  రంగుల్  కొత్త  బటటల్ు, 

స్టందడిగా  డపుపల్  దరువల్ు,  కోలాహల్ం. 

హడావిడి చేస్టుతన్న జనాల్తో  కొండ క్రింద మిటట 
అంతా క్టక్టలాడిపోత్ున్నద్. 

తాత్ద్  ముస్టల్త్న్ం.  కొండ  ద్గితే  మళ్ళ 
ఎకకలేడు.  అందుకని  ఇంటి   దగగరే 
ఆగిపోయాడు. ఆయన్ మన్వడు, పదేళ్ల రవి 
కూడా  తాత్కు  తోడుగా  కొండ  మీదే 
ఆగిపోయాడు.  రవిక్  కూడా  కొండ  ద్గి 
జాత్రకు  వెళ్ళల్ని  ఉంద్;  కానీ  ఎందుకనో  ఆ 
రోజున్  తాత్  వెళ్ళనివవాలేదు.  'స్టరేలే,  తాత్ 
నిదర్పోయాక వెళ్దం' అని చూస్టుతనానడు రవి. 

అంత్లో  పడుకొని  ఉన్న  తాత్  ద్గుగన్లేచాడు. 

నాల్ుగు  వెైపులా  చూశాడు.  గటిటగా  గాల్ 
పీలాచాడు.  పరికృతిలో   వచిచాన్   వింత్ 
మారుపల్న్ు  గమనించాడు. హడావిడిగా లేచి 
నిల్బడాడిడు.  వెంటనే  రవితో  చెపిప 
క్రస్టనాయిల్ు   డబాబు  తెపిపంచాడు.  గబగబా 
గడిడి వాముల్ దగగరక్ వెళ్ళడు. క్రస్టనాయిల్ు 
వాముల్  మీద   చల్ల   నిపపంటించాడు. 

మరుక్షణం   వాముల్నీన  అంటుకొని 
కొండమీద  అంత్ట్  పెదద  పెదద   మంటల్ు 
లేచాయి! 

కొండక్ంద  జాత్రలో  ఉన్న  జనాల్ు   మంటల్న 
చూస్రు.  పొలోమంటూ  కొండ   పైెక్ 
వచాచారు.  అందరూ   కల్సి   మంటల్న 
ఆరపవశారు.  'మంటల్ు  ఎలా  రేగాయి..? 

ఇకకడ  ఉన్నద్  తాత్  ఒకకడే  కద?'  అని 
ఆలోచన్లో పడాడిరు.  

అయితే  అకకడ  కొండమీద   మంటల్ు 
ఆరపోయిన్   కొంత్  స్పటిక్,  స్టముదర్ంలో 
రాకాసి  అల్ల్ు  పుట్టయి! తాటి చెటుటన్ లేచిన్ 
అల్ల్ు   తీరానిన   తాక్  కొండన్ు  మొతాతనీన 
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ధడధడలాడించాయి.  ఉపొపంగిన్ 
స్టముదర్ంలో   గంగమమ   గుడి  దగగరున్న  కొబబుర 
చెటులకూడా పూరతగా మునిగిపోయాయి. 

ఇదంతా  చూసిన్  జనాల్కు   అరథమయింద్- 

స్టునామి  న్ుండి  తాము త్పిపంచుకునానమని. 

పరికృతిలో  మారుపల్న  గురుతపటిట, 
స్టమయస్టూఫూరతతో  అంత్మంద్  పారిణాల్న్ు 
కాపాడిన్ తాత్న్ు అందరూ మెచుచాకునానరు. 

ఎవరక్  వాళ్ుళ  తాత్కు  కృత్జఞత్ల్ు 
చెపుపకునానరు.

27

ఆమాత్ర్ం లెకకల్ు రావాండి?

న్ువవా భయపడాల్!



కొ త్ తప ల్ ల- ఆ గ స్ట ు ట2011

మ ూ డు  మ ం చి  ప న్ ు ల్ ు  
మూల్ం:పి.విశవానాథ, 7 వత్రగతి, పరికృతి బడి. 

కథన్ం, మారుప చేరుపల్ు: కొత్తపల్ల. 

శ్రినివాస్టుల్ు  పెదద  వాయపార,  స్టమాజ 
స్వకుడూన్ూ.  రాజుగారక్  కూడా 
ఆయన్ంటే చాలా  గౌరవం.  రాజయ స్టంరక్షణకు 
స్టంబంధించిన్  అనేక  విషయాల్లో  ఆయన్ 
శ్రినివాస్టుల్న  స్టంపరితిస్టుతంట్రు.  శ్రినివాస్టుల్క్ 
ముగుగరు   కొడుకుల్ు.  మొదటి   వాడి  ప్రు 
స్టుధీరుడు.  రండవ  వాడు  పరితాపుడు. 

చివరవాడు  చందర్.  వాళ్లలో  ఒకరని  సెనై్యంలో 
అధికారగా చేరచామని రాజుగార అభయరథన్. 

ఒకరోజు   శ్రినివాస్టుల్ు  కొనిన  పతారిల్న్ు 
చేత్బటుటకొని   త్న్   ముగుగరు  కొడుకుల్న్ు 
పిల్చాడు.  "చూడండి,  నాయన్లారా!  నా 
స్టంపాదన్ అంతా ఒక ఎత్ుత, పూరీవాకుల్న్ుండి 
వచిచాన్  ఈ  ఆసిత  ఒక  ఎత్ుత.  దీనిన  పూరతగా 
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స్టమాజ  స్వకోస్టం  వాడాల్ని  నేన్ు 
నిశచాయించుకునానన్ు.  అయితే  స్వారథంలేని 
స్టమాజస్వ  అందరూ  చేయగల్గే  పని  కాదు- 

ఆ బాధయత్న్ు మీలో 'ఎవరక్ ఇవావాల్' అని నేన్ు 
ఆలోచిస్టుతనానన్ు.  ఇక  రాజుగారేమో,  మీలో 
ఒకరని  సెైన్యంలోక్  పంపమని  బల్వంత్ం 
చేస్టుతనానరు.  అందుకని,  ఇవాళ్ళ  మీరు  మీకు 
న్చిచాన్  చోటలకు  పొండి.  మీ  మీ  ఇషాటల్న  బటిట, 
'మీరు మెచేచా, నాకు న్చేచా'  పని ఏదైనా, త్లా 
ఒకటి  చేస్టుకొని  రండి.  మీరు  చేసిన్  పన్ుల్న్ు 
చూశాక,  వాటిని  బటిట  మీకు   బాధయత్ల్న్ు 
పంచుతాన్ు"  అని చెపాపడు. 

స్టుధీరుడు  పోత్ూ  ఉంటే  వీధిలో  కొందరు 
కురరివాళ్ుళ  అడుకుకంటూ  కనిపించారు. 

"ఇలా  అడుకుకనే  బదుల్ు,  ఏదైనా  పని 
చూస్టుకోరాదూ?"  అని  వాళ్ళని 
మందల్ంచాడు స్టుధీరుడు. "మేం పనిచేస్తం 
అయాయ! కానీ ఎవవారూ మాకు పని ఇవవాటేలదు. 

అందరూ  'కొత్త  వాళ్ళని  ఎలా  న్ముమతాం?' 

అంటునానరు" అనానరు  వాళ్ుళ.  స్టుధీరుడు 
అపపటికపుపడు  త్మ  చిన్న  దుకాణంలో  వాళ్లక్ 

పని  ఇవవాటమే  కాకుండా,  వాళ్ళక్  స్యం 
చేస్ందుకు  ఒక మనిష్ని కూడా పెట్టడు. 

పరితాపుడు  న్గర  శివారలలో  పోత్ుంటే  ఒక 
ముస్టల్మమ  బావిలోక్  దూకుత్ూ  కన్బడడిద్. 

అత్న్ు  గటిటగా  అరుస్టూత  ఆమెన్ు 
వారంచబోయేలోగా  ఆమె  బావిలోక్ 
దూకేసింద్!  పరితాపుడు  పరుగున్  పోయి, 

అకకడున్న  తారిడు  చివరన్ు  ఒక  చెటుటకు 
ముడివసి,  దని  రండవ  కొస్టన్ు  న్డుముకు 
కటుటకొని  బావిలోక్  జారాడు.  అపపటికే  నీళ్ుళ 
మిరింగి  కొస్టపారిణంతో  ఉన్నద్  ముస్టల్మమ! 
పరితాపుడు  ఆమెన్ు  పటుటకొని   తారిడు 
స్టహాయంతో  బయటిక్  వచిచా,  ఆమె  చేత్  నీళ్ుల 
కక్కంచాడు.  చాలా  అపుపల్  పాలైెందట  ఆ 
అవవా!  ఆమె  కథ  విని  పరితాపుడి  మన్స్టు 
కరగిపోయింద్.  త్న్  దగగరున్న  డబుబున్ంతా 
ఆమెకు  ఇచిచా,  ఆమెన్ు  వాళ్ల  బంధువల్కు 
అపపగించి, వెన్క్క తిరగి వచాచాడు. 

ఇక  చందర్   అడవిలో  న్డుచుకుంటూ   పోత్ూ 
ఉంటే   ఒక  దొంగ   అత్ని  మీద  పడి,  కతితతో 
పొడవబోయాడు.  చందర్  చటుకుకన్  అత్ని 
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చేయి వడిసి పట్టడు. ఆ పెన్ుగులాటలో జార 
పకకనే ఉన్న  లోయలోక్  పడిపోయాడు దొంగ! 

అత్న్ు పైెక్ వస్తడని చందర్ కొంచెం స్పు ఎదురు 
చూశాడు-  గంట గడిచినా వాడి జాడ లేదు!  

చివరక్ చందర్ త్నే మెల్లగా  లోయలోక్  ద్గి 
చూశాడు.  దొంగ  కాళ్ుళ  రండూ  విరగాయి- 

అకకడ  ఒక  పొదలో  ఇరుకొకని  మూల్ుగు-

త్ునానడు.  బాగా  శరిమపడి   అత్నిన 
లోయలోంచి   పైెక్  ఎత్ుతకొచాచాడు  చందర్. 
త్న్కు  తెల్సిన్  ఆకు  పస్టరుల్తో   పారిధమిక 
వెైదయం  చేసి  కటుల  కట్టడు.  అటుపైెన్  త్నే 
పోయి, అత్నిన వాళ్ళ ఊరక్  చేరచా వచాచాడు. 

 ఆరోజు   రాతిరి  ముగుగరూ  ఇంటిక్ 

చేరుకునానక,  శ్రినివాస్టుల్ు   వాళ్లని  ముగుగరనీ 
పిల్చి  దగగర   కూరోచాబెటుటకొని,  ఎవరు  ఏం 
చేస్రో  కన్ుకుకనానడు. 

"అడుకుకనే  కురరివాళ్లన్ు  చిన్నదుకాణంలో 
పనిక్  పెట్టన్ు.  వాళ్లన్ు  గమనించుకొమమని 
మన్   స్టూరయయన్ు  నియమించాన్ు" 

అనానడు  స్టుధీరుడు. 

"బావిలోక్  దూక్  ముస్టల్మమన్ు  కాపాడాన్ు" 

అనానడు పరితాపుడు. 

"నేన్ు చేసింద్  మంచి  పనో కాద్ తెలీదు గానీ, 

కాళ్ుళ  విరగి  పడిపోయిన్  దొంగన్ు 
లోయలోంచి పైెక్ తెచిచా వాళ్ళ ఊరక్ చేరాచాన్ు" 

అనానడు చందర్ం. 

శ్రినివాస్టుల్ు   ముగుగరనీ  మెచుచాకొని,  త్న్ 
వాయపారానిన  స్టుధీరుడిక్  అపపగించాడు. 

పరితాపుడినేమో   సెనై్యంలో  పని  చేస్ందుకు 
రాజాస్థనానిక్  పంపాడు.  ఇక  స్టమాజస్వా 
కారయకర్మానిన చందరినిక్  అపపజపాపడు.  అట్ల 
ఎలా  నిరణయించాడో  చెపపండి, చూదదం?! 
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రా జ కు మా ర-దొ ం గ   స్ ధ ు వ  
కథన్ం: త్బ్బుబుబు మహన్ందపప, విశారింత్ ఉపాధాయయుల్ు, మెదైుకూరు, కడప జిలాల 

ఆ రోజు నిండు పున్నమి.  వెన్నల్ రాతిరి. ఎపపటి 
లాగే  తాత్యయ  చుటూట  చేర,  చెటుట  క్ంద 
అరుగుపైె కూచునానరు పిల్లల్ందరూ! 

'తాత్యాయ!  ఈరోజు  రాజకుమార  కథ 
చెబుతాన్నానవ గద! మర చెపుప తాత్యాయ!' 
వాస్టు  అడిగాడు.  స్టుశ్,  శశ్,  రేఖ,  కళ్ 
అందరూ  వంత్  పాడారు.  పిల్లల్  ఉతాసాహానిన 
చూసి,  తాత్యయ  మెల్లగా  గొంత్ు 

స్టవరంచుకునానడు.  ఆపాయయంగా 
పిల్లల్వంక చూసి, ఇలా చెపపస్గాడు: 

సిరపురం  రాజు  గారక్  న్ల్ుగురు  మగ 
స్టంతాన్ం  ఉనానరు.  అయితే  'ఆడపిల్ల  లేదే' 

అని ద్గుల్ు పడేవారు  రాణి గారు. కొనానళ్ళకు 
ఆస్థన్  జోయతిషుకల్ు  చెపిపన్టుల  రాణిగారు 
ఆడపిల్లన్ు పరిస్టవించింద్. 

పాప  బొటన్  వరిల్మీద   శన్గగింజంత్  పుటుట 
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మచచా  ఉంద్.  ఆ  పాపకు  'స్టుగుణ'  అని  ప్రు 
పెట్టరు.  త్ల్లదండురిల్ు  ఆ  పాపన్ు 
అలాలరుముదుదగా   పెంచుకుంటునానరు; 

ఆన్ంద్స్టుతనానరు.  న్ల్ుగురు  అన్నల్కూ  ఆ 
పాప ముదుదల్ చెల్ల.  

మెల్లగా స్టుగుణకు ఆరేళ్ళ వయస్టు వచిచాంద్. 

తోటి  పిల్లల్తో  ఆడుకుంటూ  హాయిగా 
గడిప్ద్.  ఒక  స్ర,  హళ్  పండుగ  వచిచాంద్. 

పిల్లల్ంతా  న్గరానిక్  వెల్ుపల్న్ున్న 
ఉదయన్వనానిక్  వెళ్ుతనానరు- 

ఉయాయల్ల్ూగేందుకు.  తాన్ూ  వెళ్తాన్ని 
మారాం  చేసింద్  స్టుగుణ.  రాణి  ఎంత్గా 
న్చచాజపిపనా  విన్లేదు.  పటుటబటిట,  అమామ 
నాన్నల్న్ు  ఒపిపంచి,  తాన్ుకూడా  పిల్లల్వెంట 

వెళ్ళంద్.  ఆటపాటల్తో,  కేరంత్ల్తో  ఎంత్ 
స్టమయం  గడిచింద్  గమనించ  లేదు. 

స్టూరుయడు  పడమటి  కొండలోలక్  ద్గి 
పోయాడు.  కర్మంగా  చకటి  పడుతోంద్. 

పిల్లల్ందరూ  త్లోదరన్   పోలోమని 
పరుగెత్ుతత్ునానరు. 

స్టుగుణ  ఎపుపడూ  బయటకు  వచిచాంద్  కాదు 
గద,  ఆ  స్టందడిలో  త్న్కు  తోచిన్  దరన్ 
వెళ్ళంద్.  కాస్పట్ల  దటటమెైన్  చెటుల,  పొదల్ు 
ఉన్న  అడవి  పారింత్ం  చేరుకున్నదమె.  ఇంక 
ఆపైెన్  ఎటు  వెళ్ళలో  తెలీలేదు  ఆ  పాపకు. 

బ్త్తరపోయి  నిల్బడింద్.  స్టమయం 
గడచిపోతోంద్. ఇల్ుల చేరే దర తోచటం లేదు. 

అంత్లో  చకటి  పడడిద్.  గాల్క్  చెటుల 
ఊగుత్ుంటే  నేల్మీద  వింత్వింత్   నీడల్ు 
కదుల్ుత్ునానయి.  చినానర  స్టుగుణకు 
భయం  వసింద్.  ఒక  చెటుట  క్రింద  కూరొచాని 
ఏడవటం  మొదల్ు  పెటిటంద్.  భయంగాన్ు, 
ఆకల్గాన్ు ఉంద్. బేల్గా ఏడుస్టూత ఉంద్. 

అంత్లో  ఒక  స్ధువ  అటుగా  వచాచాడు. 

బవిర  గెడడింతో,  జడల్ు  కటిటన్  జుటుటతో, 
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మాసిపోయిన్  కాషాయ  వస్తరాల్తో  వింత్గా 
ఉనానడు  అత్న్ు.  ఏడుస్టూత  కూచున్న 
స్టుగుణన్ు చూశాడు. అమామయి  ఒంటిమీద్ 
బంగారు  న్గల్న్ు  గమనించాడు.  న్గల్తో 
బాటు,  అమామయిని  కూడా  తీస్టుకొని  పోతే 
త్న్కు  ముందు  ముందు  లాభం  ఉంటుందని 
లెకకల్ు వస్టుకునానడు. 

పాప  దగగరక్  వెళ్ళ   ఓదరాచాడు.  'ఇంటిక్ 
చేరుస్తన్ులేమామ'  అని  చెబుత్ూ, 

తాన్ుంటున్న పారింతానిక్ తీస్టుకొనిపోయాడు. 

తెలాలరన్ త్రువాత్ న్గరానిక్ వెళ్దమని చెపిప, 
ఏడుపు మానిపించాడు.  త్న్  దగగర  ఉన్న  ఒక 
పండున్ు  ఇచిచా  తిన్మనానడు.  త్రువాత్ 
నిదర్పుచాచాడు. 

"అయితే  తాత్యాయ!  పాప  వాళ్ళ 
అమామనాన్నల్ు   కంగారు  పడలేద,  పాప 
రాలేదని?" పిల్లల్ందరూ ఒకేస్ర అడిగారు. 

"ఎందుకు బాధపడరూ?! రాజకుమారాయ! 

అందునా  లేక  లేక  కల్గిన్  అమామయాయ! 

స్టుగుణ  త్ల్లదండురిల్ు  భటుల్తో 
న్గరంలోన్ు,  చుటుటపకకల్  అంత్ట్ 

వెతిక్ంచారు.  కాని  ఎవవారూ  ఆ  పాప 
జాడమాత్ర్ం  కన్ుకోకలేకపోయారు.  ఆ  వారత 
విని రాజుగారు,రాణిగారు  దు:ఖ స్టముదర్ంలో 
మునిగిపోయారు" 

ఇకకడ  అడవిలో  స్ధువ   ఆ  పాపకు 
మాయమాటల్ు చెపిప, భయపెటిట, బెద్రంచి, 

త్న్తోపాటే  ఉంచేస్టుకునానడు.  ఒకచోట 
అంటూ నిల్వకుండా త్న్తోబాటు  ఆ పాపన్ు 
కూడా  వరేవారు  పారింతాల్కు  తిపుపకుంటూ, 

భిక్షాటన్  చేయించటం  మొదల్ు  పెట్టడు. 

త్న్  జీవితానిక్  మంచి  ఆస్టరా  దొరక్ందని 
ఆన్ందపడస్గాడు!  

ఊళ్ళలో జనాల్ంతా పాప అందనిక్ 
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ఆకరషత్ుల్యేయవాళ్ుళ.  ఆ  పాప  ముదుద 
మోము  చూసి,  త్మ  పిల్లల్ు  వాడి  వద్లేసిన్ 
పాత్  గుడడిల్ు  ఇచేచావారు.  వాళ్ుళ  త్న్కు 
ఏమిచిచానా  స్టుగుణ  స్ధువ  దగగరక్  తీస్టుక్ళ్ళ 
ఇచేచాద్.  స్ధువంటే  విపరీత్ంగా 
భయపడేదమె-  ఊళ్ళవాళ్ుళ   ఇచిచాన్ 
తిన్ుబండారాల్న్ుకూడా   త్న్ు  తినేద్  కాదు. 

స్ధువ  పెడితే  తినేద్,  లేక  పోతే  ఆకల్తో 
మాడిపోత్ూ అట్లనే ఉండేద్. 

అట్ల  నాల్ుగు  స్టంవత్సారాల్ు గడిచాయి. ఈ 
నాల్ుగేళ్లలోన్ూ  స్టుగుణ  త్న్  గురంచి  తాన్ు 
పూరతగా  మరచిపోయింద్.   త్న్ు  ఒక 
రాజకుమారత  అని,  త్న్కు 
అమామనాన్నల్ు,అన్నల్ు  ఉనానరని, 

చిన్నపుపడంతా  చాలా  గారాబంగా  పెరగిందనీ- 

ఏమీ గురుతలేదు, ఆ పాపకు. 

అయితే  అకకడ  రాణి  మాత్ర్ం  స్టుగుణన్ు 
త్ల్చుకొని  రోజ  ఏడుస్టూతనే  ఉన్నద్.  దనిన 
చూసి  పిల్లల్ు  న్ల్ుగురూ  ఇక 
త్టుటకోలేకపోయారు. ఒక రోజున్ న్ల్ుగురూ 
కల్సి  త్ల్లదండురిల్న  ఒపిపంచారు.  చెలెలల్న 

వెత్ుకొకని  వచేచాందుకుగాన్ు  దేశాటన్ 
మొదల్ు  పెట్టరు.   అట్ల  దేశం  అంత్ట్ 
తిరుగుత్ూ తిరుగుత్ూ వాళ్ుళ  ఒక రోజున్ ఒక 
న్గరం చేరుకునానరు. 

స్టరగాగ  ఆ  స్టమయానికే  స్ధువ,  స్టుగుణ  ఆ 
న్గరంలోక్   పరివశించారు.  'స్టుగుణా,  నేన్ు 
అల్సిపోయాన్ు.   ఇకకడ  పడుకుంట్న్ు; 

న్ువెవాళ్ళ  నాకు  కాసిని  నీళ్ుళ  తెచిచాపెటుట. 
ఇకకడిక్  దగగరోల బావి ఎకకడ  ఉన్నద్ వెత్ుకోక, 

స్టరగా"  అని,  ఊర  శివారలలోనే  ఒక  చెటుటక్రింద 
పడుకునానడు స్ధువ . 
స్టుగుణ  వెళ్ళ  వెతిక్తే  దూరంగా  ఒక  చేద  బావి 
కన్బడింద్.  ఆ  పాప   బావి  దగగరక్  పోయి 
కాళ్ుళ  కడుకుకంటుంటే  అదటుగా 
చూశారు వాళ్ల అన్నల్ు! 

 స్టుగుణని  చూడగానే  'ఆ  పాప  మా  చెలెలల్ు 
లాగా  ఉందే'  అని  అన్ుమాన్ం  వచిచాంద్ 
అన్నయయల్ు  న్ల్ుగురకీ.  అంత్లో  ఆ  పాప 
పాదంమీద   పుటుటమచచా  కన్బడింద్  వాళ్లకు. 

ఇంకేముంద్,  ఒకరతో  ఒకరు 
గుస్టగుస్టలాడారు  వాళ్ుళ.  'ఆ  పాప  త్మ 
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చెలెలలే'  అని  నిశచాయానిక్  వచాచారు.  కానీ  ఆ 
పాప  మాత్ర్ం  వీళ్ళన్ు  గురుతపటటనేలేదు! 

మరలాగ? 

అందుకని  న్ల్ుగురూ  వెళ్ళ  ఆ  స్ధువకు 
గౌరవంగా  న్మస్టకరంచారు.  'మీరు 
మాతోబాటు మా న్గరానిక్ రావాల్, మమమల్న 
పావన్ం  చెయాయల్'  అని  మరాయదగా 
మాట్లడారు.  వాళ్ల  మరాయదకు  స్ధువ 
మురసిపోయాడు.  పాపతో  బాటు 
బయల్ుదేర  వాళ్ల   న్గరానిక్   పోయాడు. 

అకకడి  భవనాల్ు  చూశాక  అత్నిక్  ఇంకా 
స్టంతోషమెైంద్.   ఇంత్టి  రాజకుమారుల్ు 
నాకు  శిషుయల్ు  అయాయరు!  అని  స్టంబర 
పడాడిడు.   రాజకుమారుల్ు  స్ధువన్ు 
విశారింతి మంద్రంలో ఉంచి, అనిన సౌకరాయల్ూ 
కల్పంచారు.  "మీకేం  కావల్సినా  కబురు 
చెయయండి"  అని  చెపిప,  స్టుగుణన్ు 
వెంటబెటుటకొని ఇంటిక్ వెళ్ళరు. 

స్టుగుణన్ు  చూడగానే  రాజు  రాణి  ఆ  పాపన్ు 
గురుతపట్టరు.  రాజకుమారుల్ు   వాళ్లకు 
విషయం  అంతా  వివరంచారు.   'ఇనానళ్ళకు 

త్న్ కూత్ురు తిరగి వచిచాంద్' అని రాణి ఎంత్ 
స్టంతోషపడింద్  చెపపలేన్ు.  స్టుగుణకు 
స్నన్ం  చేయించింద్;  మంచి  బటటల్ు 
కటిటంచింద్;  దగగర  కూరోచాబెటుటకొని  ప్రిమగా 
మాట్లడింద్;  పాపన్ుండి   అస్టల్ు 
విషయాల్నీన  తెల్స్యి.  దంతో  స్ధువ 
చేసిన్ మోస్టం  తెల్సిపోయింద్ పాపకు కూడా. 

త్న్కు  త్ల్లదండురిల్ు,  అన్నల్ు  ఉనానరని, 

త్న్కోస్టమే  పరత్పిస్టూత  ఉనానరని  తెల్సి  ఆ 
పాపకు ఎకకడలేని ఆశచారయం వసింద్.   

మరునాడు పాపన్ు, స్ధువన్ు 
స్టభలోవిచారంచారు.  స్ధువ   స్వారథబుద్ధ 
తేట  తెల్లం  అయియంద్.  త్న్  నేరానిన 
ఒపుపకునానడు  స్ధువ.  రాజుగారు  అత్నిక్ 

35



కొ త్ తప ల్ ల- ఆ గ స్ట ు ట2011

కఠిన్  కారాగార శిక్ష విధించారు. అట్ల స్టుగుణ 
మళ్ళ  త్ల్లదండురిల్న్ు,అన్నల్న్ు  చేరంద్. 

స్టంతోషంగా ఉంద్" ముగించాడు తాత్యయ. 
"మర అకకకు పెళ్ళ చేశారా? లేద?" అనిశశి, 

రవి, వాస్టు, రేఖ అడిగారు. 

"మీకు అనినంటికీతొందరేన్రారి! ఆమెకు త్గిన్ 
వయస్టుసా  వచాచాక   త్మ  పొరుగు  దేశపు 
రాజకుమారుడితో   వెైభవంగా  పెళ్ళ 

జరపించారు.  అతిథుల్ందరకీ  భోజన్ 
తాంబూలాలే  కాకుండా  కాన్ుకల్ు  కూడా 
ఇచిచా పంపారు" అని న్వావాడు తాత్యయ. 
పిల్లల్ందరు  ఆవల్స్టూత   పడకల్పైె  వాలారు. 

ఆరోజు  రాతిరి  వాళ్ళకొచిచాన్  కల్లోల  శశి,  రేఖ, 

స్టుశ్,  కళ్  అందరూ  స్టుగుణలైెపోయారు. 

అబాబుయిల్ందరూ  అన్నలైెపోయి,  త్పిప-
పోయిన్ చెలెలళ్లందరనీ  వెతిక్ పెట్టరు!
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వెంగ ళ్పప కొడుకు : మా నాన్న  చాలా ధైరయవంత్ుడు . పుల్  బోన్ులోక్  వెళ్ళడు ...
రాము : అబబు! అవనా!? బయటిక్ వచాచాక  అందరూ  భలే  మెచుచాకుని   ఉంట్రు!

వెంగళ్పప కొడుకు: బయటకు  వచాచాడని  నేన్ు చెపపలేదు.

అ తి  జా గ రిత్ త!
చింటూ: ఎక్సా పెసాస్  ఎపుపడొస్టుతందండి?

T.C: రండింటిక్. 

చింటూ : పాయసింజర ?
T.C: మూడింటిక్.

చింటూ : మర గూడ్సా? 

T.C: ఇంత్కీ  న్ువవా ఎటు వెళ్లల్?

చింటూ: రైల్ు పట్టల్  అవత్ల్క్ !!
స్కరణ: స్మిరడిడి, న్ల్గండ

జోకుల్ు
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పె ద దపు ల్  బ ద ధక ం
కొత్తపల్ల-38 లో ఇచిచాన్   'బొమమకు కథ రాయండి' క్ స్టపందన్..

రచన్: శ్రిమతి రాధ మండువ, ఉపాధాయయిని, ఋష్ వాయలీ స్టూకల, మదన్పల్ల, చిత్ూతరు జిలాల.

అన్గా  అన్గా  గుటూటరు  కన్ుమలో   పెదద  రావి 
చెటుట  ఒకటి  ఉండేద్.  కొత్తగా  పెళ్ళయిన్ 
చిల్ుకల్ జంట ఒకటి వచిచా దనిమీద  కాపురం 
పెటుటకున్నద్.  చెటుటన్ు  ఆన్ుకుని  ఉన్న 
గుహలోనే  ఒక   పెదదపుల్  ఉండేద్.  చిల్కల్న్ు 
చూడగానే  అద్ బయటక్ వచిచా ఆపాయయంగా 
పల్కరంచింద్. చిల్ుకల్కు దని  కల్ుపుగోల్ు-
త్న్ం చాలా న్చిచాంద్.  ఇక అపపటిన్ుండి అవి 

మూడూ   రోజ  కాస్పు  కల్సి  కూరొచాని 
కబురుల చెపుపకోవడం మొదల్ు పెట్టయి.

ఒకరోజు  పెదదపుల్క్  ఆరోగయం  బాలేదు. 

ఆరోజున్  అద్  వటకు  వెళ్ళలేక,  గుహలోనే 
ఉండిపోయింద్.   అయితే  ఆ  రోజు  ఆహారం 
కోస్టం  ఎగురుత్ూ  వెళ్ుతన్న  చిల్ుకల్కు 
చనిపోయిన్  దుపిప  ఒకటి  కనిపించింద్, 

దరలో. దనిన చూడగానే వాటిక్ పుల్ గురుతకు 
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వచిచాంద్-"పాపం, అద్ ఇవాళ్ళ వటకు పోలేదు 
కద!"  అన్ుకున్నై  .  అందుకని  మగ  చిల్ుక 
వెన్కుక  వెళ్ళ, "నేస్టతం!  ఈరోజు   వట్డే  శరిమ 
త్పిపంద్  నీకు.  ఇకకడిక్   దగగరోల  ఒక  దుపిప 
చనిపోయి  ఉంద్.  తిందువగాని  రా!"  అని 
అంద్.  అపపటికే  ఆకల్తో  న్కన్కలాడుత్ున్న 
పెదదపుల్  స్టంతోషంగా  చిల్ుక  వెంట  వెళ్ళ 
ఆహారానిన తెచుచాకుంద్.

ఆ  రోజు  న్ుండి  వాటి   స్నహం  మరంత్ 
బల్పడింద్.  ఏదైనా  చనిపోయిన్  జంత్ువ 
కన్బడగానే  చిల్ుకల్ు  పనిగటుటకొని  పోయి 
పుల్క్  చెప్పవి.  అలా  పెదదపుల్క్  వట్డాల్సాన్ 
పని  లేకుండా,  స్టుల్భంగా  ఆహారం 
దొరకస్గింద్.  చివరక్  ఇద్  ఎంత్వరకు 
పోయిందంటే, బర్తిక్ ఉన్న జంత్ువల్ ఉనిక్ని 
కూడా  చిల్ుకల్ు  పుల్క్  చెపపటం  మొదల్ు 
పెట్టయి.  వెంటనే  పెదదపుల్  అకకడిక్  వెళ్ళ 
వాటిని  చంపి  తిన్స్గింద్.   ఇట్ల  రోజుల్ు 
గడుస్టుతన్నకొదీద   పెదదపుల్  బదధకం  కూడా 
ఎకుకవౌత్ూ పోయింద్.  

అలా   ఉండగా  ఒక  రోజున్   ఆడచిల్ుక  గురిడుల 

పెటిటంద్.  వాటిని  కాపాడుకుంటూ  ఉండాల్ 
కద,  అందుకని  ఇపుపడు  చిల్ుకల్ు  ఎకుకవ 
దూరం  వెళ్ళడం  లేదు-  రావి  చెటుటకు 
దగగరలోనే  దొరకే  పండలతో  కాల్క్షేపం 
చేస్టుతనానయి.  దంతో   పెదదపుల్క్  పెదద  చికుక 
వచిచా  పడింద్.  సొంత్గా  వట్డటం  అద్ 
ఎపుపడో  మరచి  పోయింద్!  ఇపుపడు 
వెత్ుకుకంటే స్టరైన్  ఆహారం  దొరకటేలదు మర! 

అందుకని  దనిక్ చాలా కోపం వచిచాంద్ .  అద్ 
మగ  చిల్ుకన్ు  పిల్చి   "నీ  భారయ  గురిడలన్ు 
కాపాడుకుంటూ  ఇకకడే  ఉంటుంద్లే; 

న్ువవా  నా  వెంట  వచిచా,  ఆహారం  వెత్కడానిక్ 
స్టహాయం  చేయి.  నీ  స్యం  లేకపోతే  నేన్ు 
వట్డలేన్ు" అంద్ కరకుగా.

‘పెదదపుల్క్ ఇట్లంటి అల్వాటు చేయడం నేన్ు 
చేసిన్  త్పుప.  ఇపుపడు  బాధపడి   పరియోజన్ం 
లేదు. పిల్లల్ు కొంచెం పెదదవాళ్ళయాయక ఇకకడ 
న్ుండి వరే పరిదేశానిక్ వెళ్ళపోతాం. పరిస్టుతతానిక్ 
మరో  మారగం  లేదు'`అన్ుకున్న  మగచిల్ుక, 

ఆడచిల్ుకకు  జాగరిత్తల్ు  చెపిప,  పెదదపుల్తో 
బయల్ుదేర వెళ్ళంద్.  
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ఏం  ఖరోమ,  ఏమో!  ఆ  రోజు  అడవిలో  ఎంత్ 
వెతిక్నా  ఒకక  జంత్ువ  కూడా  కన్బడలేదు 
వాటిక్.   అవి  న్డుచుకుంటూ  దదపు 
గిరజన్ వాడ దగగరక్ వెళ్ళక, అకకడ ఒక పంద్ 
కనిపించింద్.  పుల్  స్టంతోషంగా    దని  మీద్క్ 
దూక్, చంపి తిన్టం మొదల్ు పెటిటంద్. 

అంత్లో   గిరజన్ుడొకడు  విల్లంబుల్తో 
పరగెత్ుతకు రావడం చూసింద్ చిల్ుక. వెంటనే 
అద్   పుల్ని  హచచారంచి  ఎగిరపోస్గింద్. 

తేరుకున్న   పెదదపుల్  కూడా  గాభరాగా 
పరగెత్తడం  మొదల్ుపెటిటంద్.  అయితే 
అల్వాటు  త్పిపపోవడం  వల్ల  కాబోల్ు,  దనిక్ 
విపరీత్మెైన్  ఆయాస్టం  వచిచాంద్.  ఆ  రోజున్ 
అద్  త్పిపంచుకున్నదంటే  కేవల్ం  దని 
అదృషటమే.  చివరక్  పారిణాల్ు  కడబటిటన్  పుల్ 
వగరుస్టూత,  నిదన్ంగా  త్న్  గుహ  వెైపు 
న్డుస్టూత   'అయోయ!  ఒకపుపడు  ఎంత్  వగంగా 
పరగెతేతదనిన!  ఇపుపడు  ఇట్ల  బదధకంగా 
త్యారవడానిక్  కారణం-  నా  పని  నేన్ు 
చేస్టుకోకుండా  చిల్ుకల్  మీద  ఆధారపడటం! 

అందు  వల్లనే  కద,  ఇట్ల  అయియంద్!'  అని 

విచారంచస్గింద్.  

ఇంటిక్  చేరన్  చిల్ుకకు  ఏడుస్టుతన్న  భారయ 
ఎదురైంద్. "ఏమెంైద్,  ఏమెైంద్?!"  అని  అద్ 
ఆడచిల్ుకన్ు అడిగింద్ కంగారుగా.

"మీ కోస్టం చాలా స్పు ఎదురు చూశాన్ు. 
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ఆకల్క్  తాళ్లేక,  పండుల  తెచుచాకుందమని 
అలా  బయటకు  వెళ్ళన్ు.   వచిచా 
చూస్టపపటిక్  రండు  గురిడుల 
మాయమయాయయి!" అన్నదద్, ఏడుస్టూత.
అపుపడే  అకకడిక్  చేరన్  పెదదపుల్  ఈ  మాటల్ు 
విన్నద్.  దు:ఖిస్టుతన్న మగచిల్ుక దగగరకు వెళ్ళ 
"మిత్ర్మా! క్షమించు! అవస్టరం లేకపోయినా 
నాకు  స్టహాయం  చేయడం  నీ  త్పుప;  నా  పని 
నేన్ు  చేస్టుకోకుండా,  'స్యం  చేస్టుతనానవ 
కద'-అని  నీ  మీద  ఆధారపడటం  నా  త్పుప. 
మీ  గురిడలన్ు  కాజేసింద్  జిత్ుతల్మార  న్కేక  అని 
నా అన్ుమాన్ం.  రేపు ఇదే  స్టమయానిక్ అద్ 
మళ్ళ  వస్టుతంద్;  మనిదదరం  దనిన 
పటుటకుందం.  లే!  బాధ  పడకు!  కొంచెం 
విశారింతి తీస్టుకో!" అన్నద్.

రాతిరి  గడిచింద్.   మరానడు  చిల్ుక,  పెదదపుల్ 
పొదల్లో  కాపు  కాశాయి.  ఆడచిల్ుక  కూడా 
గూటిక్   దూరంగా  కూరొచాని  గమనించ 
స్గింద్. కొంచెం స్పటిక్  న్కక రానే వచిచాంద్! 

అటూ  ఇటూ  చూస్టుకుంటూ  మెల్లగా   రావి 
చెటుట దగగరకు వచిచా, మిగిల్న్ గురిడలకోస్టం చెటుట 
ఎకకబోయింద్.   అంత్లోనే   పుల్  ఒకక 
దూకున్  చెటుట  దగగరకు  వెళ్ళ,  పంజా  విసిర, 

న్కకని చంప్సింద్.

ఆ  త్రావాత్  పెదదపుల్  బదధకానిన  జయించింద్. 

మళ్ళ  త్న్  ఆహారానిన  త్న్ు  స్టవాయంగా 
స్టంపాద్ంచుకోవటం  మొదల్ు  పెటిటంద్. 

అంతేకాదు,  బ్డడిల్కు  కాపలాగా  ఉన్ననిన 
రోజుల్ూ అదే స్టవాయంగా చిల్ుకల్కు రకరకాల్ 
పండలన్ు తెచిచాపెటిటంద్! 
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కొత్త  రామాయణం!

టీచర: సీతా,   ల్క్ష్మణుడు  వాళ్ల  అన్న ప్రు ఏంట్ చెపపమామ ?
శ్వాత్: ఆగండి టీచర!  అక్ష్మణుడిని  అడిగివస్తన్ు పీలజ!

స్కరణ: మమత్, ఎనిమిద్ త్రగతి,  వెంకటం పల్ల.

జోకు
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న్ మ స్ క ర ం! 
"..అందుకని, మన్ం  రండు విషయాల్న్ు గురతంచాల్. ఒకటి, గౌరవం అనేద్ ముందుగా యిచిచా-ఆ త్రావాత్  
పుచుచాకోవాల్సాన్  వస్టుతవ.  ఇత్రుల్న్ు  మన్ం   గౌరవించిన్పుపడే  వాళ్ుళ  మన్ల్న  గౌరవిస్తరు.  ఇక  రండవద్, 

అన్ుకున్నద్  స్ధించే  వరకూ   నిరాశపడకుండా  పరియతినస్టూత  పోవాల్.  నిరాశపడటం  వల్ల  ఎలాంటి  
పరియోజన్మూ లేదు" అంటునానరు చినానరగారు. ఆ స్టంగత్ుల్ు ఈ కథ చద్వితే తెల్ుస్తయి.. 

రచన్: చినానర (నిజానిక్ పెదదయనే, ఇద్ ఒటిట కల్ం ప్రు!), హైదరాబాదు. 

గోపాల్పురం  పాఠశాల్లో, చదువకునే  పిల్లల్ 
దగగర  న్ుండి-  చదువ  చెప్ప   ఉపాధాయయుల్ 
వరకూ,  అందరకీ   రాజు  అంటే   భయమే. 

అత్న్ు  కూడా  ఆ  బళ్ళ  స్టూటడెంటే;  కానీ  ఆ 
ఊర   కామందు    నాగరాజు  గార   కొడుకు. 

అందువల్ల   స్టూకలోల   అత్ని   ఆగడాల్కు  అడుడి 
లేకుండా  ఉండేద్.  పరిధానోపాధాయయుల్ు 
కూడా  'అన్వస్టరంగా  గొడవ ఎందుకులే' అని 
అత్నిన  ఎకుకవగా ఏమీ అనేవారు కాదు. 

రాజు  అస్టసాల్ు   చద్వవాడు  కాద,  అంటే 
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-అలాకాదు! బాగా చదువతాడు, మారుకల్ు 
బాగా  వచేచావి!  కానీ  అత్న్ు  తోటి  పిల్లల్న 
హింసించేవాడు,  చిన్నబుచేచావాడు;  డబుబు 
ఉన్నదన్న   దరపం  బాగా  చూప్వాడు;  టీచరలని 
అస్టసాల్ు   గౌరవించేవాడుకాదు;  వాళ్ళతో 
యిషటం  వచిచాన్టుల   అగౌరవంగా 
మాట్లడేవాడు. 

ఒక  రోజు  వాళ్ళ  స్టూకలోలక్    కొత్తగావచాచారు, 

పరికాశం  మాస్టరు  .  ఆయన్క్   రాజు  తీరు 
వింత్గా  అనిపించి,  మిగిల్న్   టీచరలని  అడిగితే 
"అత్నా? అత్న్ు బాగా  డబుబున్న వాడులెండి. 

చదువతాడు,  కానీ  మన్ుషుల్ంటే  అస్టసాల్ు 
లెకకలేదు.  మీరు  అత్ని   గురంచి 
పటిటంచుకోకండి!" అని  చెపాపరు. 

అయితే పిల్లల్ మన్స్టుల్ు బాగా ఎరగిన్ మంచి 
మాస్టరు  పరికాశం.  ఆయన్  అనానరు  వాళ్లతో- 

"ఓహ,  అలాగా!  స్టరే,  అయితే   మీరు 
చూస్టుతండండి,  పద్రోజులోలగా   అత్ని  చేత్ 
న్మస్కరం పెటిటంచుకుంట్న్ు; అంతేకాదు, 
అత్న్ు  అందరనీ గౌరవించేటుల చేస్తన్ు" అని. 

న్వివా ఊరు కునానరు మిగిల్న్  టీచరుల. 

కానీ   ఆశచారయం!  కొనిన   రోజుల్   త్రావాత్ 
టీచరలంతా   స్టూకలోలక్  వెళ్ుతండగా  ఎదురైన్ 
రాజు,  పరికాశం  మాషాటరుక్   న్మస్కరం 
చెపిపవెళ్ళడు!  టీచరుల,  పిల్లల్ు  అందరూ 
ఆశచారయపోయారు.  టీచరలంతా  పరికాశం 
మాస్టరు  చుటూట  చేర   "ఏం  చేశారు  మీరు, 

రాజుని?” అని అడిగారు. 
"ఏం లేదండి, నాకు అత్న్ు  ఎదురైన్పుపడలాల 
నేనే  న్మస్కరం  చేస్వాణిణ.  కొనానళ్ుల  అత్న్ు 
న్న్ున   పటిటంచుకోనేలేదు;  అయినా  నేన్ు 
మాత్ర్ం  అలా   న్మస్కరం  చేస్టూతనే 
పోయాన్ు.  కొనానళ్ల   త్రావాత్   అత్న్ు  న్న్ున 
గమనించాడు.  ఆ  త్రావాత్   కొనానళ్లక్   అత్నే 
ముందుగా   న్మస్కరం   చేయడం 
మొదల్ుపెట్టడు, అంతే! త్రావాత్  ఒక రోజున్ 
అత్నిన  పిల్చి  దగగర   కూరోచాబెటుటకొని 
'అందరనీ   గౌరవించడం  మంచిద్'  అని 
ప్రిమగా  చెపాపన్ు.  అపపటి  న్ుండీ   అత్న్ు 
మారపోయాడు"  అని  చెపాపరు  పరికాశం 
మాస్టరు, న్వవాత్ూ. 
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మ ం తి రి ప ద వి  
స్టరైన్ అభయరుథల్న ఎంపిక చేస్టుకునే కథలోల బాగా ప్రొంద్న్ కథ ఇద్. చక్రిగార కథన్ంతో పాత్ కథ కూడా బాగానే  
పదున్క్కన్టులంద్.. 

స్కరణ,కథన్ం: చక్రి, స్టమాలోచన్, అన్కాపల్ల, విశాఖపటనం జిలాల. 

అన్గన్గా  ఒక   ఊరని  ఒక  రాజు  గారు 
జన్రంజకంగా పరపాల్ంచే వారు. 

త్న్  రోజువారీ  కారయకర్మాల్తో  అల్సిపోయిన్ 
రాజుగారు ఆ రోజు రాతిరి  హంస్టత్ూల్కా త్ల్పం 
మీద  ఆదమరచి  నిదర్ 
పోత్ునానరు..అకస్మత్ుతగా  ఆయన్కు 
నిదరిభంగం  అయియంద్..  కారణం..? 

త్ల్ుపున్ు ఎవరో త్డుత్ునానరు. 

దనితో  నిదర్  లేచి  స్టమయం  చూస్త  స్టుమారు 
మూడు గంటల్ు అయియంద్. 

"ఎటూకాని  ఈ  స్టమయంలో  ఎవరు,  న్న్ున 
నిదర్  లేపింద్?"  అని  రాజు  గారక్  విపరీత్ంగా 
కోపం వచిచాంద్. 
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కానీ  త్ల్ుపు  తీసి  చూస్స్టరక్  రాజు  గార  నిదర్ 
కాస్త  ఎగిర  పోయి,  దని  స్థన్ంలో  విస్టమయం 
చోటు  చేస్టుకుంద్!  కారణం,  ఎనోన  ఏళ్ుళగా 
రాజాయనిక్   స్వల్ంద్స్టుతన్న   స్వల్ంద్స్టుతన్న 
ముస్టల్ మంతిరి దరశన్ం ఇవవాడమే.  ఇంకొకరు 
ఎవరైనా  ఆ  స్టమయంలో  రాజు  గారక్  నిదరి 
భంగం  కల్గించి  ఉంటే  వాళ్ల  మెడమీద  త్ల్ 
నిల్చేద్ కాదు. ఆయన్ కోపం అంత్టిద్. కానీ 
ఎనోన  దశాబాదల్ుగా   రాజాయనిక్   ఎన్లేని  స్వల్ు 
అంద్స్టుతన్న మంతిరి గారు వరు. 

ఆయనిన చూడగానే రాజుగారు  "మహామంతీరి!
మీరు,  ఈ  స్టమయంలో  వచాచారా?  అంతా 
కుశల్మేనా?  మన్  రాజాయనిక్  శత్ురివల్న్ుండి 
ఏదైనా  ముపుప  ఉందని  వరతమాన్ం 
అంద్ంద?" అని పరిశినంచారు ఆంద్ళ్న్తో. 

"అట్లంటివమీ  లేవ,  మహారాజా!  అయినా 
ఎవరకీ  అల్విగాని  ఈ  స్టమయంలో  త్మరక్ 
నిదరిభంగం  కల్గించిన్ందుకు  క్షమించండి. 

ఇందక   నా  కల్లో  వినాయకుడు,  జీస్టస్, 

మొహమమద్  పరివకత-  ఇలా  అందరు  దేవళ్ూళ 
దరశన్మిచిచా,  'ఓర  మంతీరి!  ఇంకా  ఎనిన 

స్టంవత్సారాల్ు  పదవిని  పటుటకొని 
వరిలాడుతావ?  పుణయం,పురుషారధం  లాంటివి 
ఏవీ  నీకు  అకకరలేద?'  అని  నా  మీద 
కోపగించుకునానరు  మహారాజా!  దంతో 
నాకు  జాఞనోదయం  అయియంద్.  నేన్ు 
మహామంతిరి  పదవి  న్ుండి  వెైదొల్గాల్ని 
నిరణయించుకునానన్ు.  దయచేసి 
అన్ుగరిహించండి" అనానడు. 

రాజుగారక్  త్ల్  తిరగి  పోయింద్.  "మంతిరి 
గారూ,  అరధరాతిరి  మదదల్  దరువ  అంతే  ఇదే! 

మీరు  ఉదయం  పద్  గంటల్కు  కనిపించండి. 

నా  నిరణయం  తెల్యజేస్తన్ు"  అనానడు. 

మంతిరి   సెల్వ  తీస్టుకొని  వెళ్ళపోయాడు. 

పడుకునానరు  కానీ,  రాజుగారక్  ఇంక 
నిదర్మాత్ర్ం  పటటలేదు.  ఏమి  చెయాయలో 
పాల్ుపోలేదు:  మంతిరి  రాజీనామా 
ఒపుపకుందమా,  అంటే-  ఇంత్  స్టమరుధడు 
ఎకకడ  దొరుకుతాడు?  ఒకవళ్  రాజీనామా 
ఒపుపకోవడం మానేదదమా- అంటే మంతిరిగార 
కోరకలో  నాయయం  ఉంద్గద?'  అని 
రకరకాల్ుగా  ఆలోచించి,  ఒక  నిరణయానిక్ 
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వచాచారు. 

ఆరోజు పద్గంటల్కు మంతిరి త్న్న్ు కల్వగానే 
రాజుగారు  "మంతిరి గారూ! మీ రాజీనామాన్ు 
నేన్ు  ఆమోద్స్టుతనానన్ు.  కానీ  'చెడుపు  పెటిటన్ 
వారే  చెడుపు  తియాయల్'  అంట్రు  కద, 

అట్లగే  మీ  వల్ల ఖాళ్  అవత్ున్న  మంతిరి  పదవిక్ 
స్టమరుధడెైన్  వారస్టుడిని  మీరే  ఎంపిక 
చెయాయల్"  అని  అజాఞపించాడు.  "మీకు  ఒక 
న్ల్  రోజుల్ు  స్టమయం  ఇస్టుతనానన్ు" 

అనానడు.  ముస్టల్మంతిరి  స్టరేన్ని 
త్ల్ఊపాడు.  వెంటనే   కొత్త  మంతిరిని  ఎంపిక 
చేస్ పనిలో పడాడిడు. 

ఈ  త్ంత్ు  అంతా  గమనిస్టుతన్న  మహారాణి 
"ఇదకకడి  గోల్,  మహారాజా?  ఎంతో 
అందగాడు,  స్టమరుధడు  అయిన్  మా 
త్ముమడు  వండగా  మళ్ళ  ఇంకో  మంతిరి 
ఎందుకు?  త్క్షణమే  మా  త్ముమడిని  ఎంపిక 
చెయయండి" అనింద్. 

రాజుగారు  "ఇదకకడి   త్ల్నొపిప  వయవహారం?" 

అన్ుకునానడు.  అయినా  రాజుగారు  కద, 

మన్స్టులోని  మాట  బయట  పెటటకుండా 

చిరున్వవాతో  "మహారాణ!  మీరు  కంగారు 
పడకండి.  మంతిరి  ఎంపిక  చేసి  తెచిచాన్  వయక్తక్, 

మీ  త్ముమడికీ  పోటీ   పెడదం.  ఎవరు  గెల్స్త 
వాళ్ళని  కొత్త  మంతిరిగా  ఎంపిక  చేస్తన్ు" 

అనానడు.  త్న్  త్ముమడి  శక్త  యుకుతల్   మీద 
అచంచల్మెైన్  విశావాస్టం  ఉన్న  మహారాణి 
త్క్షణమే అందుకు అంగ్కరంచింద్. 

ఆ  రోజున్ుండి  రాణిగార  త్ముమడు  మంతిరి 
పదవిని   పొందడానిక్  చాలా  తీవరింగా 
కషటపడటం  మొదల్ు  పెట్టడు.  రకరకాల్ 
పుస్టతకాల్ు,  శాస్తరాల్నీన  చద్వశాడు. 

చూస్టుతండగానే  న్ల్  రోజుల్ు  ఇటేట  గడచి 
పోయాయి. 

ముపెఫైూ  ఒకటవ  రోజున్  మహామంతిరి  ఎవరనో 
వెంటపెటుటకొని  దరశన్ం  కోస్టం  వచాచాడని 
భటుల్ు వరతమాన్ం తెచాచారు. దనితో మంతిరి 
పదవిక్  పోటీ  పారిరంభమెైంద్.  మహారాణిగార 
త్ముమడిక్,  మంతిరిగారు  ఎంపిక  చేసి  తెచిచాన్ 
వయక్తక్   ఇదదరకీ  మహారాజుగారు  ఒక  చిన్న  పని 
అపపగించారు. ఆ పనిని ఎవరు బాగా చేస్త వాళ్ుల 
మంతిరి అవతారు. మర ఏమిట్ పని? 
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కోట  గోడ   మీద్న్ుండి   దూరంగా  ఎడల  బళ్ుళ 
కనిపిస్టుతనానయి.  అవి  ఎకకడకు  వెళ్ుతనానయో 
కన్ుకొకని  చెపాపల్.  అద్,  వాళ్ళదదరకీ 
అపపగించిన్ పని. 

"ఓస్ ఇంతేనా" అనానడు రాణిగార త్ముమడు. 

రాజయంలోనే  అతివగంగా  పరగెత్తగల్గిన్ 
గురారిన్నక్క   బయల్ుదేరాడు.  పదంటే  పద్ 
నిముషాల్లో  తిరగివచిచా  మళ్ళ  రాజు  గార 
ముందుకు నిల్బడాడిడు-"మహారాజా! ఆ ఎడల 
బళ్ుళ  పకక  రాజాయనిక్  వెళ్ుతన్నై.  మీరు  చెపిపన్ 
పనిని  కేవల్ం  పద్  నిముషాలోల  పూరతచేస్న్ు- 

దయచేసి  గమనించండి"  అని  సెల్వ 
తీస్టుకునానడు. 

త్రువాత్  మంతిరి  ఎంపిక  చేసిన్  వయక్త   వంత్ు 

వచిచాంద్.  అత్న్ు  పనిమీద  బయల్ుదేర  ఒక 
గంట  గడిచింద్.,  రండు  గంటల్ు 
గడిచాయి..అయినా  అత్ని  జాడ  లేదు. 
రాణిగార  త్ముమడు  రాజుగార   పరికకనే 
కూరొచాని స్టంబరపడుత్ునానడు, 'త్న్ ఎంపిక 
ఖాయమెైన్టేల'అని.  నిజానిక్  రాజుగారక్ 
కూడా  స్టంగతి   అరధం  కాలేదు-  'ఇంత్  చిన్న 
పనిక్   అంత్  స్టమయం  ఎందుకు 
తీస్టుకుంటునానడో'  అన్ుకునానడు. 

రాణిగారైతే   'ఇంక  ఆలోచించకండి!  మా 
త్ముమణిన  మంతిరి  గా  ఎంపిక  చెయయండి"  అని 
నామజపం  మొదల్ుపెటిటంద్.  ఐతే  రాజుగారు 
మాత్ర్ం  మంతిరి  మీద  గౌరవంతో  'మర  కొంత్ 
స్పు వచిచూదదం' అనానరు. 

చాలా  స్టమయం  గడచిన్  త్రువాత్  వచాచాడు 
మంతిరి  ఎంపిక  చేసిన్  అభయరధ, 
గస్టపోస్టుకుంటూ-  "మహారాజా,  ఆ  ఎడల 
బళ్ుళ  పకక  రాజాయనిక్  వెళ్ుత్ునానయి.  'బళ్ల 
మీద  ఉన్న  బస్తల్లో   ఏమి  వనానయో'  అని 
పరశ్ల్ంచాన్ు.  'ధాన్యం'  అని   తేల్ంద్. 

'అస్టలే  మన్  రాజయం  లో  కరువ  తాండవిస్టూత 
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ఉంద్ కద,  మర  మన్ రాజయం న్ుంచి ధాన్యం 
ఎందుకు తీస్టుకుని వెళ్ుతనానరు?'  అని  గటిటగా 
అడిగే  స్టరక్,  వాళ్ుళ   శత్ురిదేశపు 
గూఢచారుల్ని  తేల్ంద్.  మన్  రాజాయనిన 
అసిథరపరచడానిక్ వాళ్ుళ  పెదద పథకమే  వశారు. 

ఆ   పథకంలో  భాగంగానే  మన్  రాజయం  నించి 
ధాన్యం  త్రల్స్టుతనానరట.  వాళ్ళ  కుట రన్ు 
ఛేద్ంచి,  వాళ్ళందరీన   రక్షక  భటుల్కు 
అపపగించి  వచేచాస్టరక్  ఈ  స్టమయం 
అయియంద్!" అనానడు. 

మంతిరిగార ముఖం వెల్గిపోయింద్. రాణిగార 

త్ముమడు  త్ల్  వంచుకునానడు.  రాజుగారు 
రాణిగారవెైపు  చూశారు.  రాణిగారు  ఓరకంట 
ఓస్ర  త్ముమడిని  చూస్రు;  మళ్ళ 
అటువెైపుకు  కూడా  చూడలేదు.  కొత్త  మంతిరి 
ఎంపిక పూరతైంద్.

ఇంత్కీ ఎవరు ఎంపికయాయరు? మీరే చెపపండి, 

అన్ుమాన్ం ఎందుకు? 
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ర ం గ య య  గా డి ద  
స్కరణ, కథన్ం:డా.పి.స్టమీర, మంచిరాయల్, ఆద్లాబాదు జిలాల. 

అన్గా అన్గా ఒక  ఊళ్ల  రంగయయ  అనే  చాకల్  
ఒకడు  ఉండేవాడు.  అత్ని దగగర   ఒక  మంచి 
గాడిద  ఉండేద్. రోజ  చాకల్ త్న్ మీద మోప్ 
బరువల్నినటినీ,  ఎంత్  కషటమెైనా  స్టరే,  అద్ 
మోస్ద్.  రంగయయ కూడా చాలా  శరిమపడి  పని 
చేస్వాడు.   అయితే  కాల్ం  ఎవవారకోస్టమూ 
ఆగదు  కద!  రాన్ు  రాన్ు   గాడిద 
ముస్టల్దైంద్.  ఇపుపడు  అద్  ఇద్వరకటంత్ 
వగంగా  పని  చెయయలేకపోత్ున్నద్. 

రంగయయకు ఇపుపడు అదంటే కొంచెం విస్టుగు 
వస్టుతన్నద్.   కొంచెం  అస్టహన్ంగా  ఉంట్ంద్ 
దని న్మమద్ త్నానిన చూసి. 

ఒకరోజున్  రంగయయకు   ఏద్   పని  పడి 
పొరుగూరక్   వెళ్ూత,  గాడిదన్ు  కూడా  వెంట 
తీస్టుక్ళ్ళడు. త్న్కు అవస్టరమెైన్ పనిముటుల 
వగెైరాల్ు కొన్ుకొకని వెన్క్క బయల్ుదేరే స్టరక్ 
స్యంత్ర్ం  కావస్టుతన్నద్.  ఊరు  చేరే  స్టరక్ 
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చకటి  పడిపోవచుచా!  అందుకని  రంగయయ 
త్వారత్వారగా న్డవటం మొదల్ు పెట్టడు. కానీ 
ముస్టల్  గాడిద  మెల్లగా  న్డుస్టుతన్నద్.  దని 
న్డక తీరున్ు చూసి రంగయయకు చాలా కోపం 
వచిచాంద్.  కటట  పటుటకొని  దనిన  అద్ల్స్టూత  , 
తిటుటకుంటూ పోస్గాడు. 

ఆ  గందరగోళ్ంలో  అత్న్ు  త్న్  కాళ్ళ 
ముందున్న  బండ  రాయిని  చూస్టుకోలేదు- 

మరుక్షణం  చాకల్   నేల్   మీద    వెల్లక్లా 
పడిపోతే,  అత్ని    గాడిద   మాత్ర్ం   రోడుడి 
పరికకగా   ఉన్న-  నీళ్ుళలేని   బోడబావిలో 
పడిపోయింద్! 

రంగయయ  వెంటనే  లేచి  నిల్బడాడిడు.  చూడగా 
గాడిదకు  కూడా  ఏమంత్  దబబు  త్గిల్న్టుల 
లేదు-  అద్  బావిలోంచి  పైెక్  వచేచాందుకు  విశవా 
పరియత్నం  చేస్టుతన్నద్.  పైెక్   చూస్టూత 
రంగయయతో   ఏద్   చెపుతన్నటులగా  అరుస్టూత 
ఉంద్.  ఎగిర  దూకుత్ున్నద్;  దబుబున్   క్రింద 
పడుత్ున్నద్.  రంగయయ  కూడా   గాడిదకోస్టం 
త్పన్పడస్గాడు.  కానీ   త్న్ు  కొత్తగా  కొన్న 
పార  త్పప  దగగరలో  వరే    ఏలాంటి  స్ధనాల్ూ 

లేవ. తారిళ్ుళ, తీగల్ు, కనీస్టం ల్త్ల్ లాంటివి 
కూడా  ఏవీ  లేవ  కన్ుచూపు  మేరలో.  అంత్ 
లోతెైన్   బావిలో  పడడి   గాడిదన్ు  త్న్ు  ఒకకడే 
బయటిక్  తెచేచా  ఉపాయం  కూడా  ఏదీ 
తోచలేదు. 
మెల్లగా  చకటి  పడుత్ున్నద్..  "ఇక  చేస్దేమీ 
లేదు.  గాడిదని  బావిలోంచి   బయటిక్ 
తేవాల్ంటే త్న్ు ఊరక్ వెళ్ళ, మోకుల్న, మరో 
న్ల్ుగురు  మన్ుషులీన  తేవాల్.  ఈ  చకటిలో 
అదంతా  స్ధయం  కాదు.  తెల్లవారే  వరకూ 
బావిలోని   గాడిద  బర్తిక్  ఉంటుందని  కూడా 
న్మమకం  లేదు...అయినా  ఈ  గాడిద 
ముస్టల్దైపోయింద్..అంత్  శరిమపడి  దీనిన 
కాపాడుకునాన,  అద్  నాకు  ఇంక  ఎంత్  పని 
చేసిపెడుత్ుంద్  తెలీదు..దనికంటే  మరో 
గాడిదన్ు  వెత్ుకోకవటమే  న్యం.."  ఇట్ల 
స్గుత్ున్నై,  రంగయయ  ఆలోచన్ల్ు.  చివరక్ 
అత్న్ు  నిశచాయించుకునానడు-   'గాడిదన్ు 
బావిలోనే వద్లేస్తడు త్న్ు'. 

రంగయయ  గాడిదన్ు  అకకడే  వద్లేసి 
ఊరవెైపుకు  న్డవటం  మొదల్ు  పెట్టడు. 
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అత్న్ు  లేడని  గురతంచింద్  ఏమో,  గాడిద 
మరంత్  పెదదగా  అరవటం  మొదల్ు  పెటిటంద్. 

ఎంత్  దూరం  పోయినా  దని   అరుపుల్ు 
రంగయయ  చెవలోల  మారుమోరిగుత్ూనే 
ఉనానయి.  కొంచెం  దూరం  పోయాక  ఇక 
భరంచలేకపోయాడు  రంగయయ.   త్న్ 
చేతిలోని  పారని  తేరపార  చూసి,  వెన్క్క  తిరగి 
వచాచాడు  దృఢ  నిశచాయంతో- "ఈ  గాడిదన్ు 
బావిలోనే  పూడేచాయటం  త్పప  వరే  మారగం 
లేదు". 
అపపటిక్ స్టూరుయడు అస్టతమించాడు. ఉన్న కాస్టత 
వెల్ుగులోనే రంగయయ  పని మొదల్ు పెట్టడు. 

పైెన్ుండి    మటిటని    బావిలోక్ 
త్ర్వివాపోయస్గాడు.  "గాడిదని  పూడేచాస్ంత్ 
మటిట  పోస్ందుకు  త్న్కు  ఎంత్  స్పు 
పడుత్ుంద్..ఒక  గంట?..రండు  గంటల్ు..? 

ఒకకస్ర  అద్  మటిటలో  మునిగిపోయి  నోరు 
మూసిందంటే  త్న్ు  పరిశాంత్ంగా 
వెళ్ళపోవచుచా.." 

అకస్మత్ుతగా  పైెన్ుండి   మటిట  పడేస్టరక్ 
ముందుగా   బ్త్తరపోయింద్  గాడిద. 

"యజమాని  మటిటని  త్ర్వివాపోస్టుతనానడు..మర 
ఇపుపడు  త్న్ు   ఏం   చేయాల్?"  కొంచెంస్పు 
దనిక్  ఏమీ  అరథం  కాక   అలాగే 
ఉండిపోయింద్.  ఆ  స్టరక్   దని  న్డుంవరకు 
మటిట  వచిచా  పడింద్.  అంత్లో  దని  ముఖం 
వెల్గిపోయింద్- "యజమాని  నాకోస్టం  ఎంత్ 
శరిమ పడుత్ునానడు!" అన్ుకున్నద్.  చకచకా 
త్న్  మీద   పడడి   మటిటని  దుల్ుపుకున్నద్. 

న్డుంలోత్ు   మటిటలోంచి  త్న్ునకొని  బయట 
పడింద్. ఆ  కుపపమీద్క్ ఎక్క   కూరుచాంద్. 

బాగా  చకటి  పడింద్.   పైెన్ుండి  రంగయయ 
మరంత్  మటిటని  త్ర్వివా  పోస్టుతనానడు    బావిలో. 

గాడిద   ఆ  మటిటని   దుల్ుపుకుని   మళ్ళ  మటిట 
కుపప  పైెక్   ఎకుకత్ూ   పోయింద్.  పైెక్ 
వచిచాన్పుపడలాల  కృత్జఞత్తో  అరుస్టుతన్నద్. 

"ఏంటీ! ఇంకా  ఇద్ పూడిపోలేదు..మన్నంతా 
ఎటు  పోత్ున్నద్?"  అని  తిటుటకుంటూనే 
మరంత్   మన్ున  త్ర్వివా పోస్టుతనానడు రంగయయ. 
రాతిరి బాగా పొదుదపోయే స్టరక్  మటిట కుపప బావి 
పైెవరకు  చేరుకున్నద్!  దని  మీద్  న్ుండి 
గాడిద   చటుకుకన్    బయటకు   దూక్ంద్. 
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స్టంతోషంతో,కృత్జఞత్తో   త్న్    యజమాని 
చుటూట   తిరగస్గింద్! 

ముందుగా ఆశచారయపోయిన్  రంగయయ, 
త్రావాత్   తేరుకొని,  సిగుగపడాడిడు.  త్నేమో 
గాడిదన్ు   వద్ల్ంచుకునేందుకు 
మటిటపోశాడు.  పాపం,  ఈ  పిచిచా  గాడిద, 

దనిన  కాపాడేందుకు  త్న్ు 
శరిమిస్టుతనానడన్ుకున్నద్.  జరుగుత్ున్న  పనిని 

మన్ం  చూస్  తీరున్ు  బటేట,  ఆ  పని  మన్కు 
మేలో-కీడో  చేస్టుతంటుంద్.  పైెన్ుండి  పడే  మటిట 
త్న్మేల్ుకోస్టమే  అని  మన్స్టూఫూరతగా  న్మిమన్ 
గాడిద,  ఆ మటిట ఆధారంగా బయట  పడింద్. 

అదే  వరేగా  అన్ుకొని  ఉంటే  అదే 
మన్ునలోస్టమాధి అయిపోవన్ు గద! 

గాడిద  స్టంతోషానిన  చూశాక  త్న్   పరివరతన్కు 
చాలా  సిగుగపడాడిడు రంగయయ. ఇదదరూ మెల్లగా 
ఇంటిక్  చేరుకునానరు. అటుపైెన్ రంగయయకు 
గాడిద  అంటే  ఇషటం  ఏరపడింద్.   ఎందుకో 
మర,  ముస్టల్  గాడిద  న్మమద్త్నానిన  చూసి 
ఇపుపడత్నిక్  కోపం రావటేలదు! 
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జో డు  క షా టల్ ు !

రాము: ఒరేయ్ నీకు  ఒక  చెవి కోస్స్త   ఏం  జరుగుత్ుంద్?

రాజు:విన్బడదు.

రాము:మర రండు చెవల్ుకోస్స్త?!

రాజు:కన్బడదు
రాము:అదలా?!?

రాజు:రండు చెవల్ూ  కోస్శాక  ఇక  నా కళ్ల జోడు నిల్బడదుకద?!

స్కరణ: ఆర.పరిగతి, వెంకటం పల్ల.

జోకు
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వి న్ ట ం  చే సి న్  మే ల్ ు  
తెల్ుగునాట రకరకాల్ రూపాలోల  విన్బడుత్ుంద్  యీ  కథ. విన్న  పరితిస్రీ న్వవా తెపిపస్టూతనే ఉంద్  . మీరూ  
మరోస్ర న్వవాకునేందుకు.. 

స్కరణ,మూల్కథన్ం:ఎ.క్.రామాన్ుజన, ఫక్ టేలసా ఫ్ రిం ఇండియా. 

తెల్ుగు స్వాచాఛాన్ుస్టరణ: నారాయణ,కొత్తపల్ల బృందం. 

రంగాపురంలో     నివసించే   స్మయయకు 
రామాయణమూ  తెలీదు;  భారత్మూ 
తెలీదు.  ఊరకే తెలీకపోవటం   కాదు,  అత్నిక్ 
అవంటే   పెదదగా  ఇషటంకూడా  లేదు. 

అయితేనేమి,  అత్ని  భారయ  రంగమమ  మాత్ర్ం 

శాస్తరాల్నాన,  పురాణాల్నాన   చెవి 
కోస్టుకుంటుంద్.  భరతని   మారాచాల్నీ, 

భగవంత్ుడంటే   కొంచెం  భయభకుతల్ు 
అల్వాటు  చేయాల్నీ   రంగమమ   చేయని 
పరియత్నం  లేదు-అయినా   స్మయయ   తీరు 
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స్మయయదే -ఒటిట మొదుదమనిష్. 

ఒకస్ర  ఊళ్ల   రామాయణం   చెపపట్నిక్ 
వచాచారు   ఒక  శాస్టుతరాల్వారు.  పరితిరోజ 
స్యంత్ర్ం   ఆయన్   ఊర  గుళ్ల 
రామాయణం   చెప్పవాడు.  స్టందరాభనిక్ 
త్గిన్టుల  అభిన్యం,  నాటయం,  స్టంగ్త్ం 
జొపిపంచేస్టరక్,  మొదటి   రోజునే    ఆ 
రామాయణ   పారాయణం  భలే  రక్త కటిటంద్. 

రండవ  రోజు  కలాల   శాస్టుతరాల్వార   ప్రు   ఊళ్ల 
మారు  మోరిగిపోయింద్.   ఊర   జనాల్ంతా 
స్యంత్ర్ం   కాగానే   చాపా,  ద్ండూ 
చంకన్పెటుటకొని   గుళ్లక్   బయల్ు   దేరటం 
మొదల్ుపెట్టరు. 

ఇంట్ల  పశువల్ు  ఉనానయి,అలా  ఇల్ుల 
వద్ల్పెటిట   పోయే  వీల్ు  లేదు   రంగమమకు. 

అందుకని   అమె   ఎపపటిలాగానే   భరతన్ు 
పోరంద్-"రామాయణం   చాలా   బాగా 
చెబుత్ునానరట,  పోయి  విని  రారాదూ?" 

అని.  స్మయయ  కూడాఎపపటిలాగానే 
ముందు   విన్న్టుల  న్టించాడు  గానీ,  చివరక్ 
భారయ  పోరు  భరంచలేక,  కండువా 

భుజాన్వస్టుకొని  బయల్ుదేరాడు. 

స్మయయ   వెళ్లస్టరక్   ఆ  రోజు   పురాణం 
మొదలైెపోయింద్.  ఊరజనాల్ంతా   భక్త 
శరిదధల్తో  వింటునానరు. శాస్టుతరాల్వారు  ఊపుగా 
చెబుత్ునానరు. స్మయయ  వెళ్ల  వెన్కవరస్టలో 
కండువా  వస్టుకొని  కూరుచానానడు. 

కారయకర్మం  తెల్లవారుజాము  వరకూ 
కొన్స్గుత్ుంద్..  స్మయయకు   మాత్ర్ం 
కూరోచాగానే   త్ూగు  మొదలైెంద్. 

కొంచెంస్పట్ల   అత్న్ు  ఇహం   మరచి 
గాఢనిదర్లోక్  జారుకునానడు. నాల్ుగో జాము 
మొదల్యేయస్టరక్   కారయకర్మం   పూరతయింద్. 

శాస్టుతరాల్వారు   ఆ  రోజుక్గాన్ు    మంగళ్ం 
పాడేశారు.  అచారం పరికారం వెంటనే  పరిస్దం 
కూడా  పంపిణ  చేశారు,  అకకడ   చేరన్ 
భకతజన్ుల్ందరకీ. పంచేవాళ్ లవరో  నిదర్పోత్ున్న 
స్మయయ  నోట్ల  కూడా   ఒక  ల్డూడి  ముకక 
పెటిట, ముందుకు స్గారు. 

దనిన  నిదర్లోనే  చపపరంచేసిన్ స్మయయకు ఆ 
వెంటనే   మెల్కువ  వచిచాంద్.  చుటూట   చూస్ 
స్టరక్   అందరూ  లేచి  వెళ్లపోత్ునానరు. 
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స్మయయ   కూడా   గబ్కుకన్   లేచి,  కండువా 
దుల్ుపుకొని  ఇల్ుల  చేరుకునానడు.  భరత 
రాత్ర్ంతా  రామాయణం  వినివచాచాడని 
రంగమమ  మాత్ర్ం   మా  మురసిపోయింద్. 

అత్నిక్   ఎదురువచిచా  అడిగింద్    "ఎలా 
ఉందండీ,  రామాయణం?"  అని.  "చాలా 
తియయగా  ఉంద్"  అనానడు   రంగయయ, 
ల్డూడిరుచిని  గురుత  చేస్టుకుంటూ . రంగమమక్ 
చాలా  స్టంతోషం వసింద్. 

ఆ  రోజు  కూడా స్యంత్ర్ం భోజనాల్ు కాగానే 
భరతన్ు   పురాణానిక్   స్గన్ంపింద్   రంగమమ. 
ఈస్ర   స్మయయ    ఎకుకవ   బెటుట 
చేయకుండానే    బయల్ుదేర   వెళ్లడు. 

మండపంలోనే   ఒక   మూల్గా,  గోడన్ు 

ఆన్ుకొని   కూరుచానానడు.  ఇంకా  పారాయణ 
మొదల్ు  కాకుండానే   నిదర్లో 
మునిగిపోయాడు.  ఆ  రోజు   శాస్టుతరాల్వార 
పారాయణం   మొదల్యేయ    స్టరక్  స్టభా 
పారింగణం    అంతా    జనాల్తో    క్రిక్కరసి 
పోయింద్.  ఎటుచూసినా   జన్మే.ఆ 
ఇరుకులో   కూడా   స్మయయ   ఒళ్ుల 
మరచిపోయి   నిదర్పోయాడు.  చోటుదొరకని 
పిల్లవాడు  ఒకడు,  ఇదే    చాల్ని,  స్మయయ 
భుజాల్మీద్క్  ఎక్క  కూరుచానానడు రాత్ర్ంతా. 

అకకడి  న్ుండి  వాడిక్    శాస్టుతరాల్వారు  బాగా 
కనిపించారు   మర!  ఆ  రాతిరి  కథ   పూరతయేయ 
స్టరక్,  పిల్లవాడు   స్మయయ   భుజాల్మీద్ 
న్ుండి   ద్గేశాడు.  అందరూ   లేచిన్  అల్క్డిక్ 
స్మయయ  కూడా లేచి, కండువాదుల్ుపుకొని 
ఇంటిక్  వెళ్లడు.  రాత్ర్ంతా   మోసిన్   బరువ 
వల్ల   అత్ని   భుజాల్ూ,  న్డుమూ   నొపిప 
పుడుత్ునానయి.  ఇంట్ల   భారయ   ఎదురొచిచా 
"కథ   ఎలా  ఉందండీ?"  అని  అడిగేస్టరక్ 
అత్నిక్   బరువత్పప    మరేమీ   గురుతరాలేదు. 

"తెల్లవారే స్టరక్  మరీ మరీ బరువెక్కంద్"  అని 
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మాత్ర్ం  చెపాపడు.  రంగమమ  స్టంతోషపడింద్. 

"రామాయణం  అంతే కదండీ, చాలా  బరువెైన్ 
కథ!"  అన్నద్   మురసిపోత్ూ.  త్న్   మొరటు 
భరతకు  కూడా   రామాయణంలోని   భావన్ల్ 
బరువ,  లోత్ు   అరథమెైన్ందుకు   ఆమె  చాలా 
స్టంతోషపడింద్. 

ఇక  ఆ  రోజు   స్మయయ   వెళ్లస్టరక్,  పారింగణం 
అంతా  నిండి ఉన్నద్. స్మయయకు ఎంత్  నిదర్ 
వచిచాందంటే,అత్న్ు  బయట  నేల్మీదే 
కండువా  పరుచుకొని  నిదర్పోయాడు.  బాగా 
నోరు  తెరచుకొని  గురక  కూడా  పెట్టడు. 

తెల్లవార  బోత్ుండగా  అటుగా  వచిచాన్  కుకక 
ఒకటి,తెరచిన్  ఆ   నోటిని   చూసి 
ముచచాటపడింద్.  ఇంకేముంద్,కాలెతిత 
త్న్పని కానిచేచాసింద్!!. 

వెంటనే    మేల్ుకున్న   స్మయయ   కండువాతో 
స్టహా  ఇల్ుల  చేరుకునానడు.  భారయ  ఎదురొచిచా 
"ఎలాఉంద్?"  అని    అడిగితే   స్మయయ 
ముఖం  ముడుచుకొని,  గుడులమిటకరంచి, 

నీళ్ుల  న్మిలాడు-"  ఘోరంగా  ఉంద్!  ఉపప 
ఉపపగా!" అనానడు చివరక్. 

దంతో   రంగమమక్   అన్ుమాన్ం  వచేచాసింద్. 

గుచిచా  గుచిచా  అడిగేటపపటిక్   స్మయయ   త్న్ు 
చేస్టుతన్న   పనిన్ంతా   ఒప్పస్టుకునానడు- 

పరితిరోజ   కారయకర్మంలో   బాగా  నిదర్పోత్ున్న 
స్టంగతి  చెప్పశాడు.  రంగమమక్  విపరీత్మెైన్ 
కోపం వచేచాసింద్. "పద,ఈ రోజు  నీతో పాటు 
నేన్ూ  వస్తన్ు.  న్ువెవాట్ల  నిదర్పోతావ 
చూస్తన్ు"అని  ఆ  రోజు  రాతిరి    స్మయయతో 
పాటు త్న్ూ బయల్ుదేరంద్. 

వాళ్లదదరకీ  ఆ రోజుచకకగా ముందు వరస్టలోనే 
చోటు  దొరక్ంద్.  రంగమమ   భరత   చెవిలో 
ముందుగానే   గుస్టగుస్టలాడింద్:-  "నిదర్పోతే 
చూడండి,  ఏం  చేస్తనో"  అని!  దంతో 
స్మయయ   నిదర్  మత్ుత  కాస్త  ఎటుపోయింద్-

పోయింద్.  దంతో   అత్న్ు  రామాయణ 
కథలో  మునిగి  పోయాడు..చూడగా  కథ 
బాగానే    ఉన్నటులన్నద్!  అందులో  పాత్ర్ల్నీన 
స్మయయకు   ఇపుపడు   వాస్టతవం 
అయిపోయాయి!  ఆ  రోజున్   శాస్టుతరాల్వారు 
హన్ుమంత్ుడు  ల్ంకాదహన్ం చేసిన్   ఘటటం 
చెబుత్ునానరు. "ల్ంకన్ు  కాలేచాసిన్   త్రావాత్, 
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హన్ుమంత్ుడు   సీత్మమ   ముద్రికన్ు  ఇలా 
వల్క్  పెటుటకొని,  అలా  ఒకకగెంత్ులో 
స్టముదర్ందట్రు-"  అని  చెబుత్ూ 
శాస్టుతరాల్వారు  ఒకకదూకు  దూకారు 
ముందుకు! 

అంత్లోనే   జరగరానిద్   జరగిపోయింద్- 

శాస్టుతరాల్వార   చేతిలో  ఉన్న   ఉంగరం  జార 
కోనేటిలో పడిపోయింద్.! 

స్మయయ   గబుకుకన్ లేచినిల్బడాడిడు. 

హన్ుమంత్ుడి   చేతిలోంచి   సీత్మమవార 
ఉంగరం  జార  స్టముదర్ంలో  పడిపోతే  ఇక కథ 
ఎలా స్గుత్ుంద్  మర?- అందుకని  అత్న్ు - 
"స్వామీ!  హన్ుమంతా!  కంగారుపడకు!  నీ 
ఉంగరానిన   తెచిచా  ఇచేచాందుకు  నేన్ు  లేనా?" 

అని  అరచి,  ఒకక ఉదుటున్   గుడి కోనేటిలోక్ 
దూకాడు.  అయితే   యీత్  బాగా  వచిచాన్ 
వాడు  కన్ుక,  కోనేటి  అడుగున్   పడిఉన్న 
ఉంగరానిన   దొరకబుచుచాకొని 
మరునిముపంలో   పైెక్   తేల్వచాచాడు. 

అందరూ   నిరా ఘాంత్పోయారు-అత్ని 
చొరవకు,భక్తత్త్పరత్కూ!  ఉంగరం 
పోయిందని   కంగారు  పడుత్ున్న   శాస్టుతరాల్ 
వారక్  పారిణంలేచివచిచాన్టలైంద్.  ఆయన్ 
ఉంగరానిన   అందుకొని   అదే  వగంతో  దేవనిక్ 
హారతి  ఇచిచా, పళ్లనిన స్మయయ చుటూట తిపిప, 
నొస్టటన్ తిల్కంద్ద్ద, పూల్మాల్ వసి  మరాయద 
చేశాడు. 

దంతో  ఊళ్ల వాళ్లందరకీ  స్మయయ  భక్త పటల 
విపరీత్మెైన్   గుర   ఏరపడిపోయింద్. 

రాముడిక్,హన్ుమంత్ుడిక్   పీరితిపాత్ురిడెైన్ 
వాడిగా  వాళ్లంతా   స్మయయన్ు  గౌరవించటం 
మొదల్ు  పెట్టరు.  స్మయయ   కూడా   ఆ 
గౌరవానిక్   త్గిన్టుల  హుందగా   పరివరతంచే 
స్టరక్,  నిజంగానే   పెదదమనిష్ 
అయిపోయాడు! 
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పా ల్ పి ట ట రా వ! 
రచన్: శ్రి బాలాంత్ర్పు రజనీకాంత్ రావగారు, విశాఖపటనం. 

సౌజన్యం: ఫరం ఫ్ర ఛైలడి సెంటరడి ఎజుకేషన, విజయవాడ. 

పాల్పిటట రావ 
పల్ుకాడి పోవ (2) 

చినిన రకక చేత్ుల్ు మడిచి 
స్టన్న ఎల్ుగుల్ మెమైరచి 
ఆకాశాన్ తేల్పోత్ూ 
అల్లన్ల్ల ఎగిరరావె! "పాల్పిటట రావ" 

త్ంతి తీగ పైెన్ నిల్చి 
వింత్లేమి చెబుతావ? 

రైల్ు బండి గూటిలోన్ 
వాల్నేన్ు చూచుచుండ  "పాల్పిటట రావ" 

చినిన తోక కదల్యాడ 
చినిన గొంత్ు పాట పాడ 
పాట పైెక్ రాక మున్ుప్ 
దటు వసి ఎగురుతావె! "పాల్పిటట రావ!" 
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స్ట మ తా  రా జ య ం! 
రచన్: కీ.శ్.కవికాక్ జైసీతారాం గారు, కోగిర, రొదదంమండల్ం, అన్ంత్పురం జిలాల. 

రామూ రామూ! పెదదయిన్ంక ఏమి చేస్తవ? 

స్టమతా రాజయం జన్తా రాజయం స్రధినౌతాన్ు. 

భీమా  భీమా! పెదదయిన్ంక ఏమి చేస్తవ? 

దేశ రక్షణ చేస్ సిపాయినౌతాన్ు. 

స్మూ స్మూ పెదదయిన్ంక ఏమి చేస్తవ? 

భూమి దునిన పండించేటి రతై్ునౌతాన్ు. 

ప్రిమా ప్రిమా! పెదదయిన్ంక ఏమి చేస్తవ? 

విజాఞనానిన వెల్గించే గురువనౌతాన్ు. 
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ప ద ర ం గ ం-6
ఈ  పదరంగం  చాలా  స్టుల్భం!  దీనిన  పూరంచి  పంపండి.  మీ  ప్రుతో  బాటు   మీ  బడి  ప్రు,  త్రగతి  త్పపక  
రాయండి. స్టరైన్ స్టమాధానాల్ు పంపిన్ పిల్లల్  ప్రలన్ు  పదరంగం-7 తో పాటు పరిచురంచగల్ం.

నిరవాహణ: దేవి, కొత్తపల్ల బృందం.

1 2 3

4

5 6

7

8 9 10

11 12

ఆ ధా రా ల్ ు: 
అ డ డిం: 

1. పరమళ్ం (4)

4. పద్ మాత్ర్మే (2)

5. పంపకం బహువచన్ం (4)

7. రమమని పిల్ు (1)

9. అత్తని పిల్వండి (2)

11. న్..న్..న్ న్తిత! (2) 

12. పెళ్లళ్ళకీ, ప్రంట్ల్కీఇంటి  ముందు వస్ద్(3)

ని ల్ ు వ: 

1. స్టుల్భం (3)

2. దగగర (3)

3. చెవల్పిల్ల (3)

6. చేసిన్ పనిక్ బాధ పడటం (4)

8. వరషం (2)

10.  వటగాడు  ఏదైనా  త్పొపచుచాగానీ,  ఇద్  మాత్ర్ం 
త్పపకూడదు (2)

ప ద ర ం గ ం -5 క్  స్ట ర ైన్
స్ట మా ధా న్ ం

దీనిక్ చకకగా స్టమాధానాల్ు 
వారిసి పంపించిన్ పిల్లల్ు:

1. సి.హచ.ఆద్త్య, 4 వ త్రగతి, గారిమర స్టూకల, హైదరాబాదు.

2. అస్టంగాన్ంద రడిడి, 4 వ త్రగతి, అజంతా స్టూకల, న్ల్ూలరు.

3. జి.స్టత్యల్క, 2 వ త్రగతి, చెనేనకొత్తపల్ల.
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క ల్! 
బొమమకుకథ రాయండి!   నిరవాహణ:  శ్రిమతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com

చిత్ర్ం: చకటి జంగమయయ, 9 వ త్రగతి, పరిభుత్వా ఉన్నత్ పాఠశాల్, టకకల్, శ్రికాకుళ్ం జిలాల. 

ఈ  బొమమన్ు చూడండి. 

మీకేమనిపిస్టుతన్నద్?

ఏద్ కల్లాగా ఉంద్ కదూ?

ఎవవారూ లేని పారింత్ం!

పెదద స్టరస్టుసా!
ఆకుపచచాని ఆకాశం!

పచచాని చెటుట!
దని నీడలో  'రా రమమని  పిల్ుస్టుతన్న ఇల్ుల!
ఆ యింటిక్ పరికకన్ ఉన్నద్ మర, పశువల్ 
పాకేనో, మరేద్?!

ఇవనీన  ఇకకడ  ఎదురు  చూస్టుతన్నటులన్నై, 
కదూ? ఎవరకోస్టం?

మీకు తెల్ుస్టనే మా న్మమకం.  ఆ కథని మాకు రాసి పంపండి.  బాగుంటే దనేన అచుచా వస్తం, రండు 
న్ల్ల్ త్రావాత్.

మా చిరునామా: కొత్తపల్ల ట రస్టుట, యంఆరవ ఆఫీస్టు దగగర, చెనేన కొత్తపల్ల, అన్ంత్పురం జిలాల-515101

ఫన్ుల: 08559 240222, 7702877670, ఇ-మెయిల్ు: team@kottapalli.in
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చి ల్ పి ప రిశ న ల్ ు  -తి క క  జ వా బ ు ల్ ు
నిరవాహణ:శ్రి వి.వి.యస్.మూరత, చొద్మెళ్ళ, పశిచామ గోదవర జిలాల. 

1. ఫ ైరఆఫీస్టర 'ఫ ైర' అయేయదపుపడు!? 

కడుపు  'మంట'గా  వందని  ఓ  వయక్త  ఫన 
చేసిన్పుపడు!! 

2. మిమికీరి ఆరటస్ట ఇంట్లక్ దొంగ పరివశిస్త....!? 

కుకకలా అరుస్తడు!! 

3. దేవళ్ుళ  కొండల్మీదే వెల్ుస్తరందుకు!? 

స్టవాచఛామెైన్ ఆక్సాజన కోస్టం!! 

4. "సౌండ్"సీలప్ అంటే......!? 

గురకనిదర్!! 
5. మంతిరిగారు ముగుధడయేయదపుపడు!? 

మన్వడిక్  కథచెపుతంటే  వాడు  "ఊ" 

కొటటకుండా "జ"ై కొడుత్ున్నపుపడు!! 

6. వెటరనరీ డాకటరు ఇంటిగేటు మీదున్న బోరుడి 
మీద ఏమనిరాసి వంద్!? 

"రేబ్స్ వాయధి  కల్గించే  కుకక వన్నద్ జాగరిత్త" 
7. "పూల్మిమన్  చోట  కటటల్మమటం"  స్మెత్ 
పాత్దైపోయింద్.  మర  కొత్త  స్మెత్  ఏంటి? 

"చెరకు  పండించిన్  పొల్ంలో  వంట  చెరకు 
పండించటం!!" 

8. అదుభత్మెైన్ ఆఫ్ర!? 

"తాళ్ంకపప కొంటే  తాళ్ంచెవి  ఉచిత్ం!! 

9. కోపంగా ఉన్న  ఇలాలల్ు ఏంచేస్టుతంద్?! 

పుటిటంటి  వాళ్ళచిచాన్పుపడు  టి.వి,  అతితంటి 
వాళ్ుళ వచిచాన్పుపడు రేడియో పెడుత్ుంద్!! 

10.  చిటిటపిల్లల్  త్ల్లదండురిల్కు 
ముందుచూపుతో  మీరచేచా  స్టందేశం?

వాళ్ుళ బడిక్ వెళ్ళ ముందు హాపీ,

వెళ్ళటం మొదల్ు పెటిటన్  త్రావాత్  బ్పి!!
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స్ట మీ క్ష  
కొత్తపల్ల  పతిరిక జులైె 2011 స్టంచిక  స్టమీక్ష.

నిరవాహణ: శ్రిమతి మాల్తీకృషణ, విదయరథ స్టృజన్కుటీర, విజయవాడ. 

కొత్తపల్ల  పుస్టతకం  పటుటకోగానే  టపటపమంటూ 
చిన్ుకుల్ు మొదలైెనాయి.  దటటంగా పైెన్ కప్పసిన్ చెటల 
ఆకుల్  స్టందులోలంచి  పడుత్ున్న  వాన్  ఎండిన్  నేల్ని 
త్డిప్సింద్.  కమమటి వాస్టనొచిచాంద్.  జోరతితన్ వాన్లో 
త్డిసి  ముదదయి  కాళ్ళక్రింద  మెత్తటి  బురద 
జారపోయింద్.   గొడుగుల్  మీద  పడుత్ున్న 
చిన్ుకుల్ు  వింత్  శబాదల్ు  చేశాయి.   రవవాన్  కొటిటన్ 
చల్గాల్  వణిక్ంచింద్..  అటటమీద  బొమమతో 
పంచేంద్రియాల్న్ూ  స్టపంద్ంపజేసింద్,  అడవిరాముడి 
కుంచె!   గొపప  అన్ుభూతి  వచిచాంద్.  ఒక  సినిమా 
చూసిన్టలైంద్. 

చదువల్  పోటీలోల  న్గుగకు  రావట్నిక్  పుస్టతకాల్  పురుగులైెపోయి  ఆటపాటల్కీ,  పరిపంచానికీ 
దూరమౌత్ున్న  పిల్లల్క్  ఈస్ర  స్టంపాదకీయం  చకకటి  స్టందేశానినచిచాంద్.   కాకపోతే  అస్టల్ు 
కథలోని  చమ,  మిడత్  పాత్ర్ల్  స్టవాభావానిన  విషయం  చెపపట్నిక్  అన్ువగా  మారుచాకున్నటులంద్. 

పాత్కాల్ంనాటి మిడత్ ఒటిట బదధకస్టుతరాల్ు, పరిపంచం పటటనిదీన్ూ కద! 
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రామోమహన రాసిన్ అల్లర దయాయల్ కథ స్టరద స్టరదగా ఉంద్.  పాత్ జాన్పద సినిమాలోల హీరోల్ు 
కూడా  అలానే  చేస్వారు.   దయాయల్ంటే  భయపడే  పిల్లల్ు  ఈ  కథ  చద్వితే-  'ఓస్!  ఇంత్ 
వెరరివెంగళ్పపలా, దయాయల్ంటే?! వీటిని త్ల్ుచాకునా, నేన్ు భయపడిందీ?!' అన్ుకోక మాన్రు. 

చెటలని న్రకే రాజుల్ు కోకొల్లల్ు.  వారక్  ఏ కారణమూ అకకరేలదు,  ఆ పని చెయయడానిక్  రవివంటి 
పిల్లల్ు ఇంకా ఇంకా కావాల్.  మంచి కథ చెపాపవ,నిఖిల! 

'రాక్షస్టుడితో  పోరాటం'లో  న్ువవాకద,  శివకుమార,  రాజకుమారుడివి?  అందుకే  కద,అత్నిక్ 
అంత్  ధైరయమూ,  బల్మూన్ూ?!  రాక్షస్టుడి  మీస్టం  పటుటకొని  గిరగిరా  తిపిప  విసిరేయగల్డా, 

లేకపోతే?   పిల్లల్ంతే.   చెయయలేని  పనేదీ  వన్నటటనిపించరదు  వాళ్లక్.   మన్కా,.  బోల్డినిన 
భయాల్ూ, స్టందేహాల్ూన్ూ. 

'ప్రిమ'  కథక్  ఎంచుకున్న  అంశం,  పాత్ర్ల్  నిరాడంబర  చిత్ర్ణా,  కులపతంగానే  ఎంతో  చెపిపన్  తీరు- 

పరిజవాల గొపప రచయిత్ కాగల్డనిపించింద్.  స్టునినత్ంగా స్టూటిగా మన్స్టుని తాక్ంద్, ఈ కథ. 

హమైవతిగార  కథల్ు  ఎపుపడూ  గాఢంగానే  వంటునానయి.   భాషమీద  పటుట  ఉన్నవారు  రాసిన్ 
చికకదన్ం  కొట్టచిచాన్టుట  కనిపిస్టుతంద్.   ఎంచుకున్న  అంశంకూడా  కొత్తగా  ఉంద్.   మిత్ురిలైెన్ 
రాజుల్ు ఇదదరూ ఒకచోట ఏకవచన్ంలోన్ూ, మరోచోట బహువచన్ంలోన్ూ స్టంబోధించుకోవటం 
గమనింపుకురాని పొరపాటై ఉంటుంద్. 

పరాతప్ అగరావాల గార 'మన్ ఇల్ుల'చెపపలేన్ంత్ బావంద్.  ఇషటంగా చెయయని పన్ుల్ు ఎంత్ ప్ల్వంగా 
ఉంట్యో!  అలా చెయయడం మన్ ఆరోగాయనికే కాదు, వయక్తతావానికీ చెడు చేస్టుతంద్ కద! 

చకకటి  పాటల్ు  అందరకీ  అంద్ంచటం  కొత్తపల్ల  చేపటిటన్  చాలా  మంచి  పని.  వీటిని  మన్మంతా 
మరంత్మంద్క్  పంచాల్.  పాటల్ు పాడుకుంటూ పిల్లంతా చిందులేసి  ఆన్ంద్ంచాల్.  మరనిన 
మంచి పాటల్కోస్టం, ఇంక్నోన మంచి కథల్ కోస్టం ఎదురు చూదదం. 
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ఈ  న్ ల్ లో  ఏ ప ని -ఎ వ ర ద్?

ఆరథక వయవహారాల్ు, నిరవాహణ: స్టుబబురాజు
స్టంపాదకత్వాం: నారాయణ
వెబెసైాటు, స్టమాచార స్ంకేతికత్: ఆన్ంద్
ముదర్ణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావ
చితారిల్ు: వీరాంజి, అడవిరాముడు, శివ, 

చందర్కాంత్, పరిస్ద్, అనిల, వెంకట, గణేశ
చిల్పి పరిశనల్ు:  వివియస్ మూరత.
బొమమకు కథ: జి.ల్ల్త్, telugu4kids

స్టమీక్ష: వెై.మాల్తి. పదరంగం: దేవి
కథల్ు, పాటల్ు: చాలామంద్ పిల్లల్ు

వె ల్:

పరితి ఒక్కంటిక్: 20 రూ.

12 పుస్టతకాల్కై్ చంద: 240 రూ.

“కొత్తపల్ల ట రస్టుట  ప్రట యంవ” /డిడిని ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్ల ట రస్టుట, యంఆరవ ఆఫీస్టు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్ల, అన్ంత్పురం జిలాల- 515101, ఆంధర్పరిదేశ.

బాయంకు అకౌకంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫన్ుల:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిల్ు: team@kottapalli.in

ఇంటరనట లో  http://kottapalli.in వదద కొత్తపల్ల పతిరికన్ు  చదవండి  .

అందరు పిల్లల్ కోస్టం మీరూ కథల్ు రాసి పంపండి.

 చందదరుల్ుగా చేర న్ల్ న్లా కొత్తపల్లని పోస్టుటలో మీ ఇంటిక్ తెపిపంచుకోండి.

మీ మిత్ురిల్ త్రపున్  చందల్ు కటటండి  .

మీక్షటమైెన్ బడుల్కు  , గరింథాల్యాల్కు కొత్తపల్లని బహూకరంచండి.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు :

కారూటన్ల వివియస్ మూరత గారక్, టింబకుట బడిక్, అరవింద స్టూకల్ుకు, విదయరథ స్టృజన్ కుటీరానిక్, న్ందన్ గారిమీణ పాఠశాల్కు, 

వెంకటేశవార బాల్కుటీరానిక్, telugu4kidsవారక్, మాల్తీ కృషణగారలక్, రాధ రాజశ్ఖర గారలక్,  ఇంకా ప్రుల రాయని అనేకమంద్క్.
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మ ం చి  పు స్ తక ం

ఇ ట్ల ు ల  ,   నా న్ న  

మీ అమ్మానాన్నలు గాన, అమమామమాలుగాన, స్నహితులుగాన ఎవరైనా మీకు ఉతతరాలు రాశారా?

ఎవరి ఉతతరం కోస్మో  ఎదురు చూస్ూత గడిపారా, మీరు ఎపుపుడైనా?

ఈ మధ్య టెలిఫోన్ూల, సెల్ఫోన్ూల, ఇ-మెయిళ్ళూళూ వచ్చాక, ఉతతరాలు బాగా తగ్గిపోయాయి.

పోస్ుటు కారుడులైతే మరీన్ూ- అస్లు మ్యమే అయిపోయాయి.

పోస్ుటు  కారుడుల  నేపధ్యంతో  ఎంతో  చకకని  కథలు  రాసిన్  పెదదవాళ్ళుళూ  ఇపపుటి  పరిసిథితిని  చూసి  
ఏమన్ుకుంటార..?

ఇటాలంట్లపుపుడు కూడ, వాటి అవస్రానిన గురితంచ్డు, ఒక నాన్న.
దూరంగా బళ్ళూ చదువుతున్న కొడుక్క రజూఒక పోస్ుటుకారుడు రాయట్లం మొదలు పెటాటుడు.  

ఆ  ఉతతరాల్ల వాడిక్  న్చ్చా  జోకులూ,  చిటిటు  కథలూ,  చిత్రాలూ,  వాడిక్  పనికొచ్చా సామ్జిక,  శాస్తర 
విజ్ఞాన్ అంశాలూ- ఇటాల తన్కు తోచిన్వి, తన్కు న్చిచాన్వి, అనన రాశాడు.  ఒకోక ఉతతరానన ఒక 
చకకని రంగుల  బొమమాలా తీరిచా దిద్దడు.

ఈమధ్య ఆ ఉతతరాలు కొనినటిని కలిపి చిన్న పుస్తకంలాగా వెలువరించ్డు, అందరికోస్ం.

ఆ ఉతతరాలు   మ్కు న్చ్చాయి. మీకూ న్చుచాత్యి బహుశ:! చదవండి!

"ఇ ట్ల ు ల, నా న్ న "
రచన్: సోమిరడిడు
పరాచురణ: తేజ టాలంట్ స్ూకలు, 

కోద్డ,  న్ల్గిండ జిలాల. 
ఫోన్ు: 08683 253388

వెల: ఇరవెై ఐదు రూపాయలు


